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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहन े
। 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

पर संख्र्ा - २०७८/७९           

च.नं. - 168 
तमतििः २०७८/५/४ 

श्री प्रमखुज्रू्,  

रामगोपालपरु नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

रामगोपालपरु, महोत्तरी । 

 

र्वषर्िः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 
  

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

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

लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

              

                       

                                              (नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महालेखापरीक्षक 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था"
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक गाउँपातलका र नगरपातलकाको 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम 
स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि 
ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, 
बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी 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 टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा 
प्रबर्द्ान हनेु र्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट ि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 प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 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 जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु 
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र 
लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 

 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

 

पर संख्र्ािः २०७८।७९          

च.नं.: १५६ तमतििः२०७८।५।४ 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

रामगोपालपरु नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

रामगोपालपरु, महोत्तरी । 

 

र्वषर्िः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले रामगोपालपरु नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् 
गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् तबबरर् िर्ार 
गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१०।२६ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त भएन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ४२ र्सैसाथ संलग्न छ ।   

३. लेखापरीक्षर्बाट रु २२ करोड ८० लाख ६८ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु २९ लाख ५० हजार, 
प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु १५ करोड ८० लाख २५ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ९३ लाख ९६ हजार र पेश्की बाँकी 
रु ५ करोड ७६ लाख ९७ हजार रहेको छ । 

४. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no 

Office of the Auditor General 
aa/dxn, sf7df08f}F, g]kfn 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्श्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

 

                 

(नेर कुमार खरी) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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रामगोपालपरु नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन  

२०७६।०७७ 

 

• पररचर् : स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी 
र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स रामगोपालपरु नगरपातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा 
र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा 
प्रदान गनुा रामगोपालपरु नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि ९ वडा, ४८ सभा सदस्र्, 

३९.५४ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ३० हजार ४१२ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

• आतथाक कारोवारको र्स्थिी:  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम  नगरपातलकाले 
प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेका प्राप्ती र भकु्तानी र्हसावको आतथाक वषा 
२०७६।०७७ को समग्र आतथाक कारोवारको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको  छ । 

 

l;=

g+= 

cfotkm{ l;=

g+= 

Jootkm{ 

ljj/)f /sd ljj/)f /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L 0 1 rfn' vr{  67862025.22  
  s_ gub 16728132.16   s_ ;+#Lo ljQLo ;fdflgs/)f 0 
  v_ a}+s -cg';"'lr 1 cg';f/_ 0   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)f 0 
  u_ w/f}^L a}+s 1769752.55   u_ /fhZj afF8kmfF8 0 
2 ;+#Lo ljQLo x:tfGt/)f 0  #_ cfGtl/s >f]t 0 

  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 105400000.00 2 k"+hLut vr{ 87938231.00 
  v_ ;zt{ cg'bfg 149133000.00   s_ ;+#Lo ljlto ;fdflgs/)f 0 
3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg''bfg 0   v_ k|b]z ljlQo ;dflgs/)f 0 

  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 7162000.00   u_ /fhZj afF8kmfF8 0 
  v_ ;zt{ cg'bfg 10000000.00  #_ cfGtl/s >f]t 0 

 ग) र्वशेष अनदुान 3000000.00 3 ;zt{ cg'bfg vr{ 0 

 घ) समपरुक अनदुान 4000000.00  s_ ;+#Lo ;z{t cg'bfg 116477833.02 
4 ljifout lgsf;f /sd 0  v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 10000000.00 
 s_ ;fdflhs ;'/Iff 76541000.00 4 ljifout lgsfosf] vr{ 0 

 

v_ :yfgLo k"jf{wf/ र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 8701270.00  s_ ;fdflhs ;'/Iff 76541000.00 

 u_ t/fO{ dw]z ;d[l$ sfo{qmd ०   

v_ :yfgLo k"jf{wf/ र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 8701270.00 

 #_ ul/j;+u ljz]Zj/ 452950.00  u_ t/fO{dw]z ;d[l$ sfo{qmd 0 

 ~_ jx'If]qLo kf]if)f ०  #_ ul/j;+u ljz]]:j/ 452950.00 

 r_ सडक af]*{ 2200000.00  ~_ jx'If]qLo kf]if)f 0 

 %_ समपरुक कोष 2050000.00  r_ समपरुक कोष 2050000.00 

5 cfGtl/s cfo ०   %_ सडक af]*{ 2200000.00 

  s_ cfGtl/s /fh:j 13324811.18  ज_ अन्र् आर् (र्ज.स.स.महोत्तरी) 7000000.00 
  v_ /fh:j afF8kmfF8 50695089.64 5 sf]=n]=lg=sf .k| n]=lg=sf lkmtf{ 0 

  u_ cGo cfo -र्ज.स.स.महोत्तरी) 7000000.00  s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg 0 
6 w/f}^L k|fKtL 11808690.00  v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 0 

     u_ ljifout lk|mh x'g] lzif{s 0 

७ ljleGg sf]if cfDbfgL 0 6 /fhZj bflvnf 0 

 
s_ प्रकोप व्र्वस्थापन sf]if 15720000.00 7 w/f}^L lkmtf{ 685500.00 

   0 ८ ljleGg sf]if vr{ 0 

८ दार्र्त्व बाकँी  3871331.67 
  

s_ प्रकोप व्र्वस्थापन sf]if 14584525.00 
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  0 ९ af+sL df}Hbft 0 

  0   s_ से्रस्िा cg';f/ af+sL -cg';'lr 2  82171750.41 
  0   v_ w/f}^L af+sL 12892942.55 

  hDdf 489558027.2    hDdf 489558027.2 
 

 

अनुसूची—१ 

गत बर्षको मौज्दात अ.ल्या. 
सस.न. सिसषक नम्बर बैंकको नाम मौज्दात रकम 

१ संचित कोष ससध्दार्थ बैँक 16728132.16 
२ आन्तरीक आम्दानी 

 

0 
३ धरौटी 

 

1769752.55 
                   जम्मा 18497884.71 

अनुसूची—२ 

 

यस बर्षको मौज्दात बााँकी 
सस.न. सिसषक नम्बर स्रेस्ता अनुसार बाकी रकम बैंक अनुसार बाकी रकम 

१ संचित कोष खाता  

1365773.35 

२ िालु खिथ खाता  

285297.38 

३ पुजजगत खिथ खाता  

35562001.00 

४ धरौटी खाता  

12892942.55 

५ प्रकोप व्यवस्र्ापन कोष  1957267.00 

६ बाडफाडबाट प्राप्त राजश्व खाता  7415455.10 

७ आन्तररक राजश्व खाता  3125956.58 

८ आन्तररक अनुदान खाता  32460000.00 
 

                        जम्मा                 

95064692.96 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
1.  असलुी : लेखापरीक्षर्को क्रममा दोहोरो सरुवा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी रु १४००० असलु भई 

वैक दार्खला भएको छ। 
 

2.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको 
अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ 
मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको 
व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट 
भएको खचा स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी 
र्किाबमा नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मौज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका 
सबै खािाहरुको एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन 
गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको NPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गना 
महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संर्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली 
(सरु) को प्रर्ोग गरेको पाईएिा पतन सरुले देखाउने र्वर्त्तर् प्रतिवेदनमा सरु्द्िा देर्खएन। 

 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

3.  नगरपातलकाले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि रु ९५०६४६९२।९६  रहेकोमा शे्रस्िाको मौज्दाि पतन सोही बराबर 
रहेको भनी उल्लेख गरेको छ । त्र्स्िै आर् व्र्र् तबबरर्मा उल्लेख गरेको र्वतभन्न तनम्नानसुार 
दार्त्व रकम रु ३८७१३३१।६७ सम्बर्न्धि खािामा दार्खला गररन ुपदाछ ।   
तस.न. र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 
1 क.स.कोष\ सापटी कट्टी 226685.93 स्वास््र्चौकीको कमाचारीहरुको २०७७ अषाढ मर्हनाको 

2 सा.स.ु\अतग्रम आर्कर 2047565.75  

3 सौरभ टे्रडसा -चेक साट्न बाकी) 227460.00  

4 अन्र् दार्र्त्व बाँकी 1369619.99  

  3871331.67   

 

4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 

आधारभिु ि्र्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी २११ 
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वमोर्जम ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त भए पश्चाि ् पतन चाल ुखचा खािामा रु २८५२९७।३८ र 
पजुीगि खचा खािामा रु ३५५६२००१।०० गरी रु ३५८४७२९८।३८ मौज्दाि रहेको 
पाईर्ो । 

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

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

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

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षाक, 

रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा लक्ष्र्लाई 
आन्िररकीकरर् गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशिः स्थानीर् 
राजश्व परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम 
िजुामा सतमति रहन ेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

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

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल 
र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अन्िमा समेि नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

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

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

• स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् 
कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । 

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

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

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
तनमाार् कार्ा गना सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार 
मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िपाmबाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा 
सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन । 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा अतधकांशििः 
पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरर् 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राख्दै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्ार्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन 
। 

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म कुनै ऐन, तनर्मावली, कार्ार्वध तनदेर्शका र 
नम्सा तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छैन । 

    िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  आन्िररक लेखापरीक्षर् : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 
३४ मा स्थानीर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
उल्लेर्खि व्र्वस्था अनसुार र्स वषा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । ऐनको प्रावधान 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
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6.  स्थानीर् संर्चि कोषिः स्थानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम 
नगरपातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा साहार्िा  र स्थानीर् सरकार सन्चालन नभएका 
व्र्र्हरुको आर्व्र्र् र्हसावको छुटै्ट संर्चिकोषको र्हसाब राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
नगरपातलकाले संर्चिकोषको छुटै्ट र्हसाब राखेको भएिापतन सो मा वषाभरी भएको सम्पूर्ा 
कारोबारको रकमको र्हसाब राखी चाल ु र पंूजीगि खचा खािामा ट्रान्सफर गरी खचा 
खािाहरुबाट आतथाक वषाभरी कारोबार गरी वषाान्िमा बांकी रकम र्स कोषमा र्फिाा गनुापनेमा 
खचा खािाहरुबाट समेि तसधैं कारोबार गरेको िथा संर्चि कोषको र्हसाब अध्र्ाबतधक नगरेको 
कारर्ले एर्ककृि आर्व्र्र् तबवरर्ले देखाएको र्हसाब तभडान गरी र्र्कन गना सर्कएन । 
िसथा ऐनमा व्र्वस्था भए बमोर्जम सर्ञ्चि कोष िथा खचा खािाहरुको अतभलेख राखी 
सम्बर्न्धि खािामा जनाई र्हसाब दरुुस्ि राख्नपुदाछ । 

 

7.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 
स्थानीर् िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई 
असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर 
सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि 
भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने 
अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।०३।१० गिे रु. ४० 
करोड ८२ लाख ८९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।२६ मा पाररि 
भएको छ। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।०४।०२ मा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

8.  चौमातसक पूजँीगि खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम 
स्वीकृि भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र 
चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक परु्जगि खचाको 
र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने 
देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ 
। 

क्र.सं. ah]6 pkzLif+s s'n vr+ 

rf}dfl;s vr+ रु हजारमा 
k|yd 

rf}dfl;s 

bf];|f] 

rf}dfl;s 

t];|f] 

rf}dfl;s 

cfiff9 

dlxgf 

! नगरपातलका- परु्जगि_ ८७९२८ ४२०९ ११३०८ ७२४२० ५६६०९ 

@ हस्िान्िररि- परु्जगि_ २६२३३ ४८८ १९९८ २३७४७ २१९७० 

 जम्मा ११४१७१ ४६९७ १३३०६ ९६१६८ ७८५७९ 

 खचा प्रतिशि १०० ४.११ ११.६५ ८४.२३ ६८.८२  

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचा- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थतिको र्ववरर् सम्वन्धी फाराम अनसूुर्च १८ को फारम न २३  
माग गदाा कार्ाालर्वाट कुनै र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेकोले र्समा र्वश्लषेर् गना सर्कएन। 

 

10.  िलवी प्रतिवेदनिः तनजामिी  सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनसुार कार्ाालर्ले र्जल्ला 
र्स्थि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट कार्ाालर्का कमाचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन 
पाररि गराएर मार िलव भत्ता खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । र्स वषा कार्ाालर्ले कमाचारी 
पाररश्रतमक भनी राजश्व बाडफाडबाट िलव भत्तामा रु.७४९७३५८।७ खचा लेखेकोमा िलवी 
प्रतिवेदन पाररि नभएकोले िलव र ग्रडे तभडान गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पालना गरी 

 

mailto:$@)(@%25)
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िलवी प्रतिवेदन पाररि गराई िलव भत्ता खचा गनुापदाछ । 

11.  कमाचारी करार : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी र 
सेवा करारबाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गना नहनुे 
व्र्वस्था छ। पातलकाले र्वतभन्न पदमा के कति जना करारमा काम गरेको सम्वन्धमा र्ववरर् 
िर्ार गरेको देर्खदैन। लेखापरीक्षर् गने क्रममा प्राप्त जानकारीको आधारमा र्वतभन्न कमाचारीहरु 

करारमा रार्ख करारसेवाबाट रु ३९५९७३० र  अन्र् सेवाबाट रु ३४६६९६१।२ गरी 
जम्मा रु ७४२६६९१ करारका कमाचारीलाई िलव भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। करारको 
कमाचारीको सम्झोिा म्र्ाद थप छनोट प्रकृर्ा लगार्िका कागजाि पेश हनु नसकोले पातलकाले 
आवश्र्क भन्दा बढी र सम्झौिा नगरी कमाचारी करारमा राखेको छैन भन्न सर्कएन। र्स्िो 
कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ। अििः सङ्गठन व्र्वस्थापन सवेक्षर्बाट दरवन्दी स्वीकृि गरी र्सरी 
कार्ारि कमाचारी राख्न ेकार्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

12.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक 
िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कल्र्ार् कोषको संचालन सम्बन्धी कुनै ऐन कानूनको 
व्र्वस्था गरेको देर्खएन र कल्र्ार् कोषको स्थापना समेि गरेको छैन। िर गो भौ न 
२८७।०७६।१०।०६ बाट कार्ाालर्ले शोतभि मण्डललाई अवकाश वापि रु ३५३७३६८ 
मा रु १२२९०० कर कट्टी गरी रु ३४१४४६८ भकु्तानी भएको देर्खन्छ। िर सो 
भकु्तानीसग सम्वन्धीि शे्रस्िा पेस नभएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३५३७३६८ 

13.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् 
मेलतमलाप प्रकृतिका उजरुीको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को 
क्रममा उजरुी सम्वन्धी र्ववरर् प्राप्त भएन। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुनेमा कार्ाालर्ले अतभलेख समेि राखेको छैन। 

 

14.  भ्रमर् अतभलेख एवं प्रतिबेदनिः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ अनसुार आफू कार्ारि क्षेरतभर 
भ्रमर् गदाा दैतनक भ्रमर् भत्ता नपाउन ेिथा एकै ददन गएर फर्का न सक्ने ठाउमा खाजा खचा 
वापि दैतनक भ्रमर् भत्ताको २५ प्रतिशि रकम ददन सर्कने उल्लेख छ । तनर्म २१ मा 
भ्रमर्मा खर्टने पदातधकारी वा कमाचारीले भ्रमर् प्रारम्भ गरेपतछ सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले 
अनसूुची–६ बमोर्जमको ढाँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्वतभन्न 
कमाचारीले र्वतभन्न स्थानमा भ्रमर् गरेको भ्रमर् आदेश र भ्रमर् र्वल अनसुार रु १०११८८२ 
भ्रमर् खचा र रु २७७९००।०० अनगुमन मलु्र्ाकंन खचा समेि गरी जम्मा रु 
१२८९७८२।०० खचा लेखेकोमा भ्रमर् र अनगुमन अतभलेख व्र्वर्स्थि राखेको छैन । एउटै 
गोश्बारा भौचरबाट अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन, सरुवा िथा भ्रमर् भत्ता एकमषु्ट भ्रमर्/अनगुमन 
प्रतिबेदन बेगर िेररज िर्ार नगरी खचा लेखेको, एकै ददन गएर फका न सक्ने स्थान जनकपरु 
समेिको दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेको तनर्तमि देर्खएन । तनर्माबलीमा उल्लेख 
भएबमोर्जम भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर् प्रतिबेदन राखेरमार भ्रमर् खचा लेख्न े र एकैददन जान 
आउन सर्कने स्थानमा बास बस्ने गरी काज खटाउने कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । कार्ाालर्मा 
हार्जर रहेको अबतधको समेि भकु्तानी भएको तनम्नानसुार भ्रमर् खचा रकम सम्बर्न्धिबाट असलु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४३२०० 
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हनु ुपने रु 

गो भौ न र तमति नाम अवतध रकम 

१४९।०७६।०८।०९ नास ु मर्स्लम 
वैठा 

४।५देर्ख ४।८, ४।१२ देर्ख ४।१६, ४।२५ 
देर्ख ४।२९, ०५।०१ देर्ख ०५।५, ५।१० 
देर्ख ५।१४, ५।२५ देर्ख ५।२९ 

३०००० 

१५१।०७६।०८।०९ दरुवरर् पर्ण्डि ५।७ देर्ख ५।१४, ५।२७ को र ६।२५ ददन 
भन्दा वढी भकु्तानी  

१०००० 

१७८।०७६।०८।२४ सोतभि मण्डल ०७।३ दर्ख ७।७, ६।२७ देर्ख ६।३०, 
८।१६ देर्ख ८।१८, ०८।०९ देर्ख ८।१३ 

१२००० 

१८३।०७६।८।२६ रामेश्वर र्घतमरे ०८ देर्ख ८।८ सम्म काठमाण्डौ भ्रमर्गदाा 
हवाइजाहाजको वोडाग पास ०८।०६ कै राखेकोले 
२ ददनको वढी भकु्तानी 

३२०० 

२०७।०७६।०८।३० अच्छेलाल दास ०८।९ देर्ख ०८।११  ४००० 

२२९।०७६।०९।२० तनलाम्वर तमश्र ०९।०५ देर्ख ०९।०७ सम्म ५१०० 

२२९।०७६।०९।२० मरु्स्लम वैठा ०९।०५ देर्ख ०९।०७ सम्म ५१०० 

४९०।०७६।०३।०७ श्रीचन मरर ०२।०९ देर्ख ०२।१५ सम्म ७५०० 

५१५ मनोज कुमार 
साह 

११।२५ देर्ख १२।०१ सम्म १०।२६ देर्ख 
िातलममा सहभागी हनु ुपनेमा अन्र् िातलमनै नभएको 
अवतधमा भ्रमर् 

१४००० 

२९०।०७६।१०।६ सोतभि मण्डल ज्र्ालादारी कमाचारीलाई ददएको भ्रमर् खचा भकु्तातन ४००० 
३१४।१०।२९ रामिलेवर मरर ०७।२९ देर्ख ८।०१ ३६०० 
३१८ मनोज कुमार 

साह 
१०।०६ देर्ख १०।१२ सम्ममा माघ ६ र ७ 
दवैुददन हार्जर 

१६०० 

३२९।१०।२९ रंर्जि कुमार मण्डल १०।०२ देर्ख १०।०५ ३९०० 
३६७।११।३० जिन मंण्डल ०७६।११।२८ देर्ख ११।२२ ४००० 
३९४।०७६।१२।०७ मसुतलम वैठा ११।१४ देर्ख ११।१८, ०९।१५ देर्ख ९।२२ 

सम्म, १०।०५ देर्ख १०।०९ सम्म 
२०००० 

४०२।१२।२० तनलाम्वर तमश्र १०।२६ देर्ख ११।२ सम्म १५२०० 
 जम्मा  १४३२००  

15.  पदातधकारी सरु्वधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आपूm तनवाार्चि भई 
अनसूुची–२ बमोर्जम पद िथा गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु 
गरेको तमतिबाट मातसक सरु्वधा बापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको 
आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । 
जसअनसुार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असाढ ३१ मा राजपरमा प्रकाशन गरेको उक्त 
पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्ने देर्खन्छ 
। जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देर्खदैन 
। िर पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधा वापि रु ३८३२९५१।०० 
भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। 

 

16.  स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – प्रदेश २ अन्िगाि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको 
सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५(पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु 
िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सर्चव।सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा 
कमाचारी पदपूिी गना नहनुे उल्लेख छ । िर नगर प्रमखुको र उपप्रमखुको स्वकीर् सर्चवका 
रुपमा नार्व सवु्वा.स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनु ेगरी क्रमश श्री राम जानकी मण्डल र रैज ु
शाहलाई तनर्कु्त गरी मातसक रु २८२०० का दरले भकु्तानी गरेको िथा उपलव्ध गराइका 
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तनम्नानसुारको सरु्वधा वापिको खचा अतनर्तमि देर्खएको रु. 
भौ न र तमति स्वर्कर् सर्चव सरु्वधा िथा पाररश्रतमक रकम 

 राम जानकी मण्डल वार्षाक करार शलु्क ३६६६०० 

 रैज ुसाह वार्षाक करार शलु्क ३६६६०० 

२०३।०७६।०७।२१ रैज ुसाह मोवाइल सेट ३६००० 

२४८।०७६।०९।२२ राम जानकी मण्डल सटु पाइन्ट १४००० 
२५१।०७६।०९।२२ राम जानकी मण्डल मोवाइल सेट ३९००० 

२४८।०७६।०९।२२ राम जानकी मण्डल पोशाक १०००० 

 जम्मा  ८३२२००  

८३२२०० 

17.  र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा र्वर्वधिफा  रु. ४५२९७८३ खचा गरेको छ । कतिपर् 
र्वलहरुमा तमति  र प्रर्ोजन समेि नखलेुको  देर्खन्छ। र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा 
पदाछ । जस्िै भौ न २६।०७६।०६।१५ मा तमति उल्लेख नभएका र्वल न २५ देर्ख २९ 
सम्मका न्र् ुचौधरी कोल्ड स्टोरका ५ थान र्वल राखी रु ८३२१५ भकु्तानी भएको छ। 

 

18.  कार्ाालर् सम्बर्न्ध खचािः कार्ाालर्लाई वषाभरमा आवश्र्क पने सामानको एकमषु्ठ र्ववरर् बनाई 
सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको प्रावधान वमोर्जम खररद र्ोजना बनाई प्रतिस्पधाात्मक 
िवरले खररद गनुापनेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खररद गरी मसलन्द िथा कार्ाालर् 
सामानमा रु. ४३६८३७४ र छपाइ िथा सूचना प्रकाशनमा रु २०५९६०८ र अन्र् कार्ाालर् 
संचालनमा रु १७७३९३४ खचा लेखेको छ । सामानको आवश्र्किा िथा पररमार् शरुुमै 
तनर्श्चि गरी प्रतिस्पधाात्मक रुपले खररद कारवाही अवलम्बन गनेिफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददन ु
जरुरी छ । पटक पटक खररद गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गरी काननुको पालना गरी खररदलाई 
तमिव्र्र्ी िथा प्रतिस्पधी बनाउनपुदाछ । 

 

19.  ममाि आदेशिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५१ वमोर्जम सरकारी र्जन्सी 
मालसामान हानी नोक्सानी नहनुे गरर संरक्षर् गने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चाल ु
अवस्थामा राख्न ेउत्तरदार्र्त्व सम्वर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनु ेउल्लेख छ । सोही वमोर्जम 
कार्ाालर्मा रहेको चल्िी र्जन्सी मालसामान ममाि गनुापने भएमा कार्ाालर् प्रमखुबाट ममाि 
आदेश स्वीकृि गराई ममाि गराई खचा लेख्न ेर सोको ममाि अतभलेख िर्ार गरी राख्नपुदाछ । 
नगरपातलकाले ममाि खचा भकु्तानी गदाा अतधकांश खचामा ममाि आदेश र ममाि अतभलेख 
म.ले.प.फा.नं. २ िर्ार नगरी रु १७८६४३४ खचा लेखेको छ । र्स्िा कार्ामा तनर्न्रर् गरी 
तनर्मको पालना गना िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ । 

 

20.  इन्धन खचाको मापदण्डिः सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी 
नीतिगि मागादशान, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, ममाि खचामा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार 
प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी र्स वषा इन्धन (पदातधकारी) मा 
रु.१६१८३७३ र इन्धन कार्ाालर् प्रर्ोजनमा रु.३१८६३८ समेि रु. १९३७०११ इन्धन 
खचा गरेको छ। इन्धन खचाको मापदण्ड िर्ार गरेको छैन भने सवारी साधन अनसुार वार्षाक 
इन्धन खचा र उपर्ोगको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । इन्धन खचालाई तमिव्र्र्ी 
बनाउन कोटा तनधाारर् गरी लगवकु राखेर मार खचा लेख्ने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुने 
देर्खन्छ । 
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21.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि 
र मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन 
िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिा िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको 
काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा करारका कमाचारी 
समेि १३ जनालाई प्रोत्साहन भत्ता भनी िलवको २५ प्रतिशिले मातसक रुपमै वषाभरी गरेको 
भकु्तानी  तनर्तमि नभएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११८२८३२ 

22.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा नगरपातलकालाई आतथाक सहार्िा 
ददन,े शमुकामना िथा समवेदना वापि खचा लेख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन । नगरपातलकाले 
तनम्न भौचरवाट मेर्रसंग जनिा कार्ाक्रम अन्िगिा औषधी उपचार सहार्िा वापि रकम र्विरर् 
गरी खचा लेखेको अतनर्तमि देर्खर्ो । र्स र्कतसमले आतथाक सहार्िाका रुपमा र्विरर्मखुी 
कार्ामा खचा गने प्रवृर्त्तमातथ तनर्न्रर् गरी पूवााधारजन्र् र्वकास तनमाार्को कार्ामा खचा गरी 
वजेट िथा कार्ाक्रमको उदेश्र् प्राप्त गना ध्र्ान ददन ु पदाछ । िर पातलकाले र्स वषा रु. 
३,१५,५०० आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ । र्स्िा आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुापदाछ। 

तमति भौ. नं. र्ववरर् रकम 

०६/१५/२०७६ ३४ 
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०७/०१/२०७६ ५० 
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https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=16421224822575849
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71346149337293784
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=63093551298353726
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=44512186129486553
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=46632503601998971
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=41324537230070672
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=67281428687883829
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=34535531383331317
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=11673126762999935
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=24664091704870633
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=28257594363332958
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=45433574981981276
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=35399826360170922
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०२/१४/२०७७ ४४८ 
रामगाेेपालपरु नपा ६ बस्ने श्री सरु्शल राउि कुमी लाइ राहि  ५,००० 

०३/०५/२०७७ ४८३ 
वडा न ५ बस्ने रुकतमतन देवी ठाकुरलाइ आतथाक सहर्ाेेग  ५,००० 

०३/१७/२०७७ ५११ 
का पा सदस्र् सतुनिा महराकाेे छाेेरी र्वरामी परेकाेेले उपचार खचा   २५,००० 

०३/२२/२०७७ ५४३ 
वडा न ५ बस्ने तनमाला देवी लाइ भकु्तानी  २५,००० 

  जम्मा ३१५५००  
22.1.  ६११।३।११ मालिीमा सामदुार्र्क तसकाइ केन्द्रलाई र्वना सम्झौिा धमा संस्कृति प्रवदान गना 

भनी रु २६५८३२ आतथाक सहार्िा वापिको रकम भकु्तानी गरेको छ। सो रकमवाट 
भएगरेको कार्ाको प्रगति र्ववरर् र खचाको र्वल भरपाई पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

२६५८३२ 

23.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट 
स्थानीर् िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाभरी खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा 
सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२) 
अनसुार २०७७ असार मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रु 
३४५६४६२६।९८ सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुा पने रु 
अनदुान प्रदान गने 

तनकार् 
अनदुानको 
प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  149133000.00 116477833.02 32655166.98 

प्रदेश सरकार शसिा  10000000.00 10000000.00 0.00 

  र्वषेश 3000000.00 2500000.00 500000.00  

  समपरुक 4000000.00 2590540.00 1409460.00 

  अन्र् 1500000.00 1500000.00 0.00 

  जम्मा 167633000.00 133068373.02 34564626.98  

 

 

 

 

 

 

 

३४५६४६२६।९८ 

24.  आन्िररक आर्ेिः कार्ाालर्ले र्वतभन्न १३  र्शषाकमा  ८५ लाख आन्िररक आर् असलु गने 
उल्लेख गरी असलु गने लक्ष्र् तलएकोमा घर वहाल कर रु १३२१६५ र अन्र् आर् रु 
१६१२३०० िथा र्वर्वध आर् रु १४४४८३ समेि रु १८८८९४८ असलु गरेको देर्खन्छ। 
िर आतथाक र्ववरर्मा रु १३३२४८११।१८ असलु भएको देखाएको छ। अििः आतथाक 
र्ववरर्मा उल्लेख गरेको मध्रे् रु १८८८९४८।०४ को मार लेखापरीक्षर् गराएकोले 
बस्ितबक आर् एर्कन भएको छैन ।  

 

25.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 
५९ मा एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा र्स वषा आर् अनमुान रु ८५ 
लाख गरेपतन सो अनसुार असलुी गरेको छैन। पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख 
व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझुी तलने पररपाटी 
रहेको देर्खर्ो। िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा 
ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

26.  सवारी करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपातलकाले आफ्नो 
क्षेर तभरका सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा 
आउन ेसबै प्रकारको सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख छ । सम्वर्न्धि 
तनकार्सँग समन्वर् गरी हरेक वषा दिाा हनु े सवारीको अतभलेख रार्ख कर असूलीलाई 
प्रभाबकारी बनाउन ेिफा  सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

27.  मनोरञ्जन करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो 
हल, सांस्कृतिक प्रदशान हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश 
शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले कूनैपतन 
मनोरञ्जन कर संकलन गरेको पाईएन । र्स पालीकाको क्षेरतभर उठ्न ु पने मनोरञ्जन कर 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21792608655410386
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=68679840658326240
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=6686487882068784
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=11459868113752910
mailto:#@^%%!^^=(*
mailto:#@^%%!^^=(*
mailto:#@^%%!^^=(*
mailto:#@^%%!^^=(*
mailto:#@^%%!^^=(*
mailto:#@^%%!^^=(*
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एर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 
28.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा 

गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने करमा घटी कट्टी 
गरेकोले रु २३२३८ असलु हनुपुने रु. 

गोभौनं./तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम कर्ट्ट कर 
कर्ट्ट गनुा 
पने कर 

नपगु कर 

 समातनकर् पूजीगि     
६५।३।२१ माटो ममाि उसलाई ढुवानी भाडा भकु्तानी ८६९०००० १९४०० २१७२५ २३२५ 

११६।३।२० राम नारार्र् महत्तोलाई माटो ढुवानी ११०९२२० २४२५ २७७३ ३४८ 

१५२।३।३१ महेन्द्र मार्व स्िर उन्नति उसलाई ढुवानी ९८३९३५ २४२५० ३२६६५ ८४१५ 

समातनकरर् चाल ुिफा      

६५।०७६।७।५ भोर प्रदशान वापि भकु्तानी ९०००० १३५० १३५०० १२१५० 

जम्मा     २३२३८  

 

 

 

२३२३८ 

29.  ररिपूबाकको कर तबजक – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् 
अतभवृर्र्द् करमा दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने 
व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले ररि पूवाकको कर वीजक बेगर देहार्का परामसा बाट 
म.ुअ.कर रु ९१७८० समेिको परामसा सेवा खररद गरेको छ । िसथा उक्त  परामसादािाले 
ररिपूवाक कर तबजक वेगर पातलकाबाट भकु्तानी तलएको मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश 
हनुपुने रु 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम कर र्वजकको अवस्था भकु्तानी रकम मअु कर रकम 
समातनकरर् चाल ु

   

 इर्न्दरा इर्न्जतनर्ररग हस्ि तलर्खि २९८८८५ ३४३८५ 

 एस के एम इर्न्जतनर्ररग हस्ि तलर्खि ४९८८९५ ५७३९५ 

 जम्मा  ७९७७८० ९१७८०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९१७८० 

30.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० 
प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने 
उल्लेख छ । िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु 
२९२७७४ कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी फमालाई न ै भकु्तानी ददएको देर्खन्छ । िसथा 
उक्त रकमको कर समार्ोजन पर पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम भकु्तानी रकम मअुकर रकम ५० प्रतिशि रकम 
५८।०७७।३।१६ जनज्र्ति कन्सट्रक्सन २२७६७६ २६१९२ १३०९६ 

स्थातनर् पूवााधार िफा     

२।०७७।३।२२ स्कैपसा कन्सट्रक्सन ३४५१७३९ ३९७१०२ १९८५५१ 
५।०७७।३।२९ स्कैपसा कन्सट्रक्सन १४१०३७९ १६२२५५ ८११२७ 
 जम्मा   २९२७७४  

 

 

 

 

 

 

 

 

२९२७७४ 

31.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का 
फमालाई मू.अ.कर रु. २०७४६७३ समेि रु. १८०३३६९६ भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् 
अवतधसम्म पतन िी फमाहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो ।  

गोभौनं./तमति 

भकु्तानी पाउने उ.स. को 
नाम/गरेको काम 

प्र्ान नं. र आपिुाको नाम भकु्तानी रकम 

मअुकर 
रकम 

नन्फाइलर 
रहेको तमति 

२१।०७७।१।२९ सडक ममाि उ.स. ४ एस.एस.एम. इटा उधेग  ४०६८०० ४६८०० ०७६ फाल्गनु 

२४।०७७।१।२९ रामकुमार महिो बाटो ममाि एसएसइम इटा उधोग ८५८८० ९८८० ०७६ फाल्गनु 

२५।०७७।१।२९ पवन कुमार चौधरी बाटो ममाि 
" ८५८८० ९८८० ०७६ फाल्गनु 

२८।०७७।२।७ वडा न.७ को र्वतभन्न सडकमा 
ममाि कार्ा तन.उ.स. ३ 

ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोग ३५२५६० ४०५६० ०७६ माघ 
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३८।०७७।२।३२ नागेन्द्र महिो कृर्ष सडक ममाि 
 

ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोग ९७१८० १११८० ०७६ माघ 

३९।०७७।३।५ रामबस्िीमा र्प.तस.तस. सडक ढलान 
तन.उ.स. ४ 

एस.एस.एम. इटा उधोग ३२०३५५ ३६८५५ ०७६ फाल्गनु 

४२।०७७।३।०७ भैरबथान सम्म र्प.तस.तस. ढलान 
उ.स.६ 

रोर्ल स्टार र्फक्स इटा 
उधोग 

३१३३३७ ३६०४० ०७६ माघ 

४९।०७७।३।८ राज कुमार मण्डल बाटो ममाि ६ ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोग  ९७६३२ ११२३२ ०७६ माघ 
५०।०७ ६।३।१५ इ.प्र.का.मा वाउण्डवाल तन.उ.स.५ ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोग ३६१६०० ४१६०० ०७६ माघ 
५१।०७७।३।१५ इदगाहामा र्पर्पसी ढलान उस २ नेपाल र्फक्स ईटा उधोग  ६०००३ ६९०३ ०७६ असार 
५३।०७७।३।१५ रामजानकी मर्न्दर सम्म र्पर्पसी 

ढलान 
रोर्ल स्टार र्फक्स इटा 
उधोग 

१७५७७१ २०२२१ ०७६ माघ 

६१।०७७।३।१९ सम्सी जाने बाटो ग्राभेल  तनमाार् 
१ 

अनषु्का इन्टरप्राइजेज ३९८३६२ ४५८२९ ०७६ माघ 

६२।०७७।३।१९ खोपीको सडक ग्राभेल उस ९ करुनाकर इन्टरप्राइजेज २०९४२० २४०९२ ०७६ मंसीर 
६२।०७७।३।१९ खोपीको सडक ग्राभेल उस ९ करुनाकर इन्टरप्राइजेज १८७५७४ २१५७९ ०७६ मंसीर 
६३।०७७।३।१९ कन्चनीर्ामाई कम्पाउण्डवाल 

तनउस ५ 
श्री आर र्प एस र्फक्स इटा 
उधोग 

२०००१० २३०१० ०७६ मंसीर 

६६।०७७।३।२१ माटो िथा ग्राभेल उस ५ श्री आर जे औरही बाबा 
कन्स्ट्रक्सन प्राली 

३४३५३१ ३९५२१ ०७५ भाद्र 
नम्वर वेगर 

६७।०७७।३।२१ माटो िथा ग्राभेल उस ५ अनषु्का इन्टरप्राइजेज १५३५८४७ १९९६४७ ०७६ भाद्र 
११९|०७७|३|३० माटो िथा ग्राभेल उ.स. ५ अनषु्का इन्टरप्राइजेज ३०००१४ ३४५१४ ०७६ भाद्र 
१३३|०७७|३|३१ हनमुान मददर तन. उ.स. ३ रोर्ल स्टार र्फक्स इटा 

उधोग 
२५४२५ २९२५ ०७६ माघ 

१५३|०७७|३|२१ पलु तनमाार् उ.स. ३ एस.एस.एम. इटा उधोग २१३३७० २४५७० ०७६ फागनु 
१३२|०७७|३|३१ चौिारा तनमाार् स्कैपसा कन्सटृकसन एण्ड 

सप्लार्सा प्राली 
२९०५४० ३३४२५ ०७७ जेष्ठ 

१३४।०७७।३।३१ वडा ८ को मेर्र तसचाइ र्ोजना स्कैपसा कन्सटृकसन एण्ड 
सप्लार्सा प्राली 

१४४४२५३ १६६१५३ ०७७ जेष्ठ 

र्वर्वध खचा खािा पजुीगंि िफा      
४।०७७।३।३० बडा ४ को सडक स्िरउन्निी सक्क्षम एण्ड सागर टे्रडसा  

६१२४४८४३६ 
२१०००१३ २४१६०४ ०७६ मतसर 

४।०७७।३।३० बडा ४ को सडक स्िरउन्निी जर्बाबा शोखा कन्सट्रक्न 
प्राली ६०९६६३३४१ 

५४००२७ ६२१२७ ०७६ मतसर 

६।०७७।३।३१ उ.स.लाइ ग्राभेल आर्षु कन्सट्रक्सन 
६०८९०३१९८ 

१६१९८५५ १८७३५५ ०७६ माघ 

स्थातनर् पूवााधार र्वकास िफा      
१।०७७।३।१८ ग्राभेल आपतुिा  तसन ु जेनजर अडार सप्लार्सा 

६११८५७४६४ 
८३९०७३ ९६५२८ ०७६ भाद्र 

२।०७७।३।२२ छारावास तनमाार् स्कै्रपसा कन्स्ट्रक्न एण्ड 
सप्लार्सा प्राली 

४८६२११५ ५५९३५७ ०७७ जेष्ठ 

३।०७७।३।२६ शौचालर् तनमाार् एस.एस.एम. र्फक्स इटा 
उधोग ६०७३७६६४७ 

१६२७२० १८७२० ०७६ फाल्गनु 

२०।०७६।०६।१५ प्रगिी इन्टरप्राइजेज ६०८३५३५१३ ९९४०० ११४४० ०७५ जेष्ठ 
२०।०७६।०६।१५ प्रगिी इन्टरप्राइजेज ६०८३५३५१३ ९६७१४।४१ १११२६ ०७५ जेष्ठ 
 जम्मा  १८०३३६९६ २०७४६७३  

 

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७४६७३ 

32.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा तनम्न 
वमोर्जमको तडर्पआर कार्ा तनम्न परामशादािाबाट गराएको छ। र्स सम्वधी दार्खला प्रतिवेदन 
तडर्पआर प्रतिवेदन र ठेक्का सम्वन्धी कागजि उपलव्ध हनु सकेन।  

कार्ा र्ववरर् परामशादािा 
स्वीकृि 
रकम 

खचा रकम 

अध्र्र्नबाट तनधाारर् 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 
चालिुफा      
वाड न ३ को स्वास््र् भवन इर्न्दरा इर्न्जतनर्ररग ३००००० २९८८८५ 

तडर्पआर प्रतिवेदन  पेश 
हनु सकेन। 

 

वाड न ८ को स्वास््र् भवन इम्वाका  इर्न्जतनर्ररग ३००००० २९९४८९ 
वाड न ६ को स्वास््र् भवन एस एर्प सोलसुन ३००००० २९९५६३ 

वाड न ४ को स्वास््र् भवन रुही इन्टरप्रइजेज ३००००० २९९६७६ 

वाड न २ को स्वास््र् भवन इन्भाइरोमेन्ट एण्ड इर्न्जतनर्ररग 
ररसचा सेन्टर 

३००००० २९९५०६ 

वाड न ७ को स्वास््र् भवन एज के एम इर्न्जतनर्ररग ५००००० ४९८८९५ 
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वाड न ९ को स्वास््र् भवन पार्ोतनर्र तडजाइन कन्सल्टेन्सी ३००००० २९८८७३ 

पूजीगि िफा     

भ्रू् टावर र पाका  तनमाार् र्वकल्प तडजाइन एण्ड कन्सट्रक्सन  १११९८३० 

तसंचाई संभाव्र्िा अध्र्र्न रचना इर्न्जतनर्ररंग कन्सल्टेन्सी  ९८४३३० 

जग्गा  अंकुशी नदी तनर्न्रर् तग्रन भ्र्ाली कन्सल्टेन्ट  ९७५१९० 

सरु्वधा सम्पन्न हाट वजारको 
तडर्पआर 

र्वकल्प मल्टीसेक्टर 
कन्सल्टेन्सी 

 ११३०००० 

 जम्मा  ६५०४२३७ 
 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न े खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई 
स्वीकृि बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर. िर्ार गदाा 
नगरपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा 
नगरपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन 
िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि 
देर्खएन । तडर्पआर प्रतिवेदन र्जन्सी दार्खला प्रतिवेदन र ठेक्का सम्वन्धी फाइल समेि पेश 
नभएकोले वास्िर्वक कार्ा भएको हो भन्न सर्कएन। अि  तडर्पआर प्रतिवेदन र्जन्सी दार्खला 
प्रतिवेदन र ठेक्का सम्वन्धी फाइल पेश हनुपुने रु 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

६५०४२३७ 

 समातनकरर् पूर्जगि िफा   

33.  र्ोजना िेस्रो नगरपातलका सभाले र्ो वषा साना िथा ठूला गरी र्वतभन्न र्ोजना सन्चालन गना 
रु.११ करोड ७१ लाख २१ हजार बजेट तबतनर्ोजन गरी र्ोजना छनौट गरेको छ । छनौट 
गरेका र्ोजनामध्रे् के कति र्ोजना सम्पन्न भए र कति सम्पन्न हनु े चरर्मा छन िथा कति 
सम्पन्न गररएन सो को र्ोजनागि अतभलेख राखेको छैन । र्ोजना शाखाले र्वतभन्न उपभोक्ता 
सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीहरुबाट तनमाार् िथा खररद कार्ा गराएको छ । कार्ाालर्को 
प्रार्वतधक शाखावाट र्स वषा कति र्ोजना सम्झौिा भएको हो उल्लेख गरेको छैन । सम्झौिा 
भएका र्ोजना मध्रे् कति रकमको कति र्ोजना सम्पन्न भर्ो भन्ने र्ववरर् प्राप्त भएको छैन । 
शरुमा प्रर्वष्ट गरेको वैक नगदी र्किाव अनसुारको खचा र्ववरर्मा पजुीगि िफा  नगरपातलकाको 
१६१ भौचरवाट रु ८ करोड ७९ लाख ३८ हजार, सशिाको २५ भौचरवाट रु २ करोड ६२ 
लाख ३४ हजार, प्रदेश सरकारको ९ भौचरवाट रु १ करोड २५ लाख र स्थातनर् पूवााधार 
र्वकास साझेदारी िफा  ७ भौचरवाट रु ८९ लाख ५४ हजार समेि रु १३ करोड ५६ लाख 
२६ हजार खचा भएको देर्खर्ो । लेखापरीक्षर् र्ोजना अनसुार नमूना छनौट गरी ( भौ न ७२ 
देर्ख १११ सम्म बाहेक) परीक्षर् गदाा देर्खएको व्र्होरा देहार्अनसुार छन।् 

 

34.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को  
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमाार् कार्ामा 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्न ेव्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन 
प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको 
तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । 
पातलका अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगर कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्बाट सहमति तलएको पाइएन । जस्िै  भौ न ३८।०७७।३।३२ वाट र्स्वकृि कृषी 
सडक तनमाार् कार्ावापि नागेन्द्र महत्तोलाई रु १ लाख भकु्तानी गदाा ए के सी र्फक्स इटा 
उधोगवाट जेतसर्व भाडामा तलई प्रति घण्टा रु २००० का दरले ४३ घण्टाको मअु कर समेि 
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रु ९७१८०को र्वल संलग्न गरेको छ। 
35.  गरु्स्िर पररक्षर्िः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार 

सावाजतनक तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र 
गरु्स्िर वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । बर्ढ लागि 
अनमुान भएका सडक ढलान, भवन तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरीर्िा सतुनर्श्चि गना प्रर्ोगशाला 
प्रतिबेदन पश्चाि मार भकु्तानी ददइने ब्र्बस्था तमलाइन ुपनेमा बर्ढ लागि अनमुान भएका सडक 

ढलान, भवन तनमाार् जस्िा कार्ाको गरु्स्िरीर्िा सतुनर्श्चि नगरी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले 
तनमाार् कार्ा गरु्स्िरीर् छ भन्ने कुरामा सतुनर्श्चि हनु सर्कएन। 

 

36.  अमानिको काम ेिः सावाजतनक खररद तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ९८(१)मा सावाजतनक 
तनकार्ले अमानिबाट काम गना एक िह मातथको अतधकारीको स्वीकृति तलनपुने र तनर्म 
९८(३)मा अमानिबाट तनमाार् कार्ा गनुापरेमा एक लाख रुपैर्ामा नबढाई खण्ड खण्ड गरी 
बािााबाट गराउन वा तनमाार् सामाग्री उपलव्ध गराई ज्र्ालामा गराउनपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्को र्वतभन्न कार्ाहरु अमानिका माध्र्मवाट काम गराई र्वतभन्न व्र्र्क्तहरुलाई रु 
२३४५९९२।०० भकु्तानी लेर्ख खचा गरेको देर्खर्ो । कतिपर् अमानिको कामहरुको 
प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन नभएको र एउटा तनबेदनको आधारमा मार भकु्तानी गरेको िथा एउटै 
व्र्र्क्तलाई एक भन्दा वढी काम गराएको देर्खएकोले तनर्तमि मान्न नसर्कएको । र्स्िा खचामा 
तनर्न्रर् हनु ुपने रु  

गो.भ.नं. र तमति 

भकु्तानी पाउने 
व्र्र्क्त र वडा नं. 

गरेको कार्ा 
भकु्तानी 
रकम 

वडाको 
तसफाररस 

पर 

कैर्फर्ि 

१६।०७७।१२।६ चन्द्रकला देवी ७ ममाि संभार वडानं ८ 
मा 

७०००० च.नं.३२७ 
तमति१२।२ 

२१०० कन्टेन्जेन्सी कटा नगरेको  

२२।०७७।१।२९ मकेुश्वर ठाकुर २ ममाि संभार वडानं २ 
मा 

१००००० छैन ७१ र्ट्रप माटो ढुवानीको भरपाइ वील रु 
१५०० प्रति र्ट्रप 

२३।०७७।१।२९ र्वजर् कुमार 
र्ादव २ 

ममाि संभार वडानं २ 
मा 

१००००० छैन ६५ र्ट्रप रु. १५०० प्रति र्ट्रप 

२४।०७७।१।२९ राजकुमार महिो 
४ 

बाटो ममाि ४ मा १००००० छैन  

२५।०७७।१।२९ पवन कुमार 
चौधरी ४ 

बाटो ममाि ४ मा १००००० छैन नन र्फलर म.ुअ.कर र्वल पेश 

२६।०७७।२।६ अफिाव आलम 
२ 

माटो पनुे कार्ा २ मा १००००० छैन १७८ घमी माटो परेुको २ थान वील रु 
५९६.५४/-दरले 

३१।०७७।३।८ राम पकुार ठाकुर 
७ 

बाटो ममाि ७ मा १००००० ३६०।१।
३० 

१८२ घमी माटो परेुको २ थान वील रु 
५९६.५४ दरले 

३२।०७७।२।८ अलोपिीर्ा 
पासवान ७ 

बाटो ममाि ७ मा १००००० ३५९।१।
३० 

१८६ घमी माटोको ३ थान भरपाई 

३४।०७७।२।२८ रामबृक्ष मरु्खर्ा ४ माटो पनुे कार्ा १००००० ६०८।१।
३० 

८३ र्ट्रप रु५९७ र डोर हार्जरको वील 

३५।०७७।२।२८ हरर शंकर मंडल 
८ 

माटो पनुे कार्ा १००००० छैन माटो ढुवानीको भरपाइ 

३६।०७७।२।३० अतमन-रंजीि 
कुमार मण्डल ९  

र्पलर बनाउने कार्ा १००००० छैन ठेक्का वील र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन छैन 

३८/०७७/२/३२ नागेन्द्र महिो -४ नर्ाँ कृषी सडक तनमाार् १००००० छैन  
४५।०७७।३।७ भरि र्ादव ९ माटो िथा ग्राभेल कार्ा १००००० छैन ट्राक्टर वाट माटो र ग्राभेल ढुवानी 
४७।०७७।३।८ राजकुमार मण्डल 

६ वडा सर्चव 
सडकको दवैु तिर ममाि ६०४४८ छैन ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोगको र्वजक 

४०६।२।१५ वाट जे.सी.वी. २६ 
घण्टा रु २००० दरले भैट ६७६० 
समेि ५८६६० को वील संलग्न 

४८।०७७।३।८ कृष्र्ा देवी मण्डल 
३ कार्ापातलका 
सदस्र् 

बाटो ममाि गरेको ४०५४४ छैन ४० र्ट्रप माटो ढुवानीको भरपाइ  

४९।०७७।३।८ राजकुमार मण्डल 
६  

ममाि संभार १००००० छैन ए.के.सी. र्फक्स इटा उधोगवाट २७ 
टेलर रु३२००/-दरले ले भैट ११२३२ 
समेि ९७६३२ को र्वल पेश 

५२।०७७।३।१५ उमेश दास २ सडक ममाि १००००० छैन भरपाइ ३४ र्ट्रप रु ३०४०/-दरले ले 
५५।०७७।३।१६ रैज ु साह स्वर्कर् पानी टंकी तनमाार् १००००० छैन  
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सर्चव 
५६।०७७।३।१६ रैज ु साह स्वर्कर् 

सर्चव 
वडा १ को पोखरी 
सरसफाइ 

१००००० छैन २६ जनाको ६ ददनको डोर हार्जर रु 
७०० ले वाहेक अन्र् काजजाि नरहेको 

५७।०७७।३।१६ रामबाब ुसाह १ वजार पोखरी सरसफाइ १००००० छैन ३४ जना असार १ देर्ख ४ सम्मको डोर 
हार्जर मार 

५८।०७७।३।१८ राम प्रिाप साह ९ माटो ग्राभेल कार्ा १००००० छैन कार्ा सम्पन्न र ठेक्का र्वल नरहेको 
११३।०७७।३।३
० 

चन्दन कुमार साह 
८ 

माटो पनुे कार्ा १००००० छैन १८७ टे्रक्टर माटो ढुवानीको भरपाइ 
११०३३० 

११४।०७७।३।३
० 

राजन कुमार साह 
८ 

सडक ममाि िथा ह्यमु 
पाइप सम्वधी कार्ा 

१००००० छैन ग्राभेल १३ घ मी को ३६७२५ को 
मार डोर हार्जर ७३५०० र्वल जम्मा 
१००२२५ 

१२४।०७७।३।३
० 

र्जिेन्द्र मरर ६ सडक ममाि कार्ा ७५००० छैन तड.र्व.तड. इटा उधेगवाट इटा खररद 
र्वल ७४५८० मार 

१४६।०७७।३।३
१ 

सरेुश साह कान ु
९ 

मखान पोखरी सरसफाइ १००००० छैन १० जना ज्र्ामी असार १४ देर्ख २८ 
सम्मको र्वल १०५००० मा बझुेको 
ल्र्ाप्चे छ प्रमार्र्ि छैन । 

 जम्मा  २३४५९९
२ 

  

 
37.  कन्टेन्जेन्सी कट्टा १६/०७६/१२/६ वडा नं. ८ मा ममाि संभार कार्ा गरेको भनी 

अमानिवाट चन्द्रकला देवीलाई रु.७००००/-भकू्तानी गदाा कन्टेन्जेन्सी कट्टा नगरी परैु भकु्तानी 
ददएकोले कन्टन्जेन्सी वापिको रकम असूल हनु ुपने रु  

 

 

२१०० 

38.  कामको गरु्स्िर एवं स्थलगि तनरीक्षर्िः– नगरपातलकाले र्सवषा तनमाार् कार्ा उपभोक्ता 
सतमतिबाट समेि गराएको छ । र्सरी गररएका तनमाार् कार्ाको अनगुमन स्थातनर् सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८(३) अनसुार नगरपातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु र र्जल्ला 
समन्वर् सतमतिका प्रमखुले वा उक्त पदातधकारीहरुले िोकेको अतधकारीले गने व्र्बस्था छ । 
सो अनसुार नगरपातलकाले परैु र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेको देर्खएन । र्स नगरपातलकाबाट 
उपभोक्ता सतमति माफा ि तनमाार् सम्पन्न भएका बाटो, कलभट, भवन, नाली जस्िा तनमाार् कार्ाको 
भकु्तानी गदाा उपप्रमखु एवं वडा अध्र्क्षको अध्र्क्षिामा अनगुमन सतमति गठन गरी अनगुमन 
गने र अनगुमनको तसफाररस पश्चाि भकु्तानी ददने गरेको छ । अनगुमन प्रतिबेदनमा तनमाार् 
कार्ाको तबस्ििृ तबबरर् उल्लेख नहुँदा अनगुमन वास्ितबक भन्दा प्रकृर्ामरु्ख मार भएको छैन 
भन्न सर्कएन । अििः कामको गरु्स्िर कार्म नभएमा सोको र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि प्रार्वतधक 
एवं अनगुमन किाालाई बनाइ तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर कार्म हनुपुदाछ । 

 

39.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ािः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न गरेको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, तबल, भरपाई र खचा 
प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई पेश 
गनुापने िथा प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन लगार्िका कागजािमा र्ोजनाको नाम, 

शरुु तमति, सम्पन्न तमति, उपभोक्ता सतमतिको छाप लगार्िका प्रमार् स्पष्ट देर्खन ेगरी समावेश 
गनुापने उल्लेख छ । र्स वषा पातलकाले नगरपातलका स्िररर् िथा वडागि र्ोजनाहरु उपभोक्ता 
सतमति माफा ि सम्पन्न गरेकोमा सम्पन्न र्ोजनाको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन िथा कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदनमा र्ोजनाको नाम, शरुु तमति, सम्पन्न तमति लगार्िका र्ववरर् उल्लेख नगरेको िथा 
उपभोक्ता सतमतिको छाप लगाएको देर्खएन । उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न हनुे र्ोजनासँग 
सम्बर्न्धि कागजािमा उल्लेर्खि र्ववरर् स्पष्ट गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

40.  १५०।०७७।०३।३१ वडा न ९ मा मेर्र तसचाई र्ोजना सम्वन्धी कार्ा रामगोपालपरु ९ मा 
संचालन गरेवापि महत्तो तनमाार् सेवाको र्वजक नम्वर १७।३।३० वाट रु ९४८९१२।०० 
भकु्तानी भएको देर्खन्छ। र्स सम्वन्धमा टेन्डर कागजाि, सम्झौिा लगार्ि खररद र ठेक्कासंग 
सम्वर्न्धि अन्र् कुनै कागजाि पेश हनु नआएकोले ठेक्का फाइल पेश हनुपने सम्बन्धमा छलफल 
हदुा सो रकम र्स बषा आपूिाकले चेक नसाटी र्फिाा भएको जानकारी प्राप्त भर्ो ।  
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41.  चाल ुप्रकृतिका खचािः एर्ककृि आतथाक संकेि िथा वगीकरर् र व्र्ाख्र्ा २०७४ मा पूजीगि 
शीषाकमा र्वतनर्ोर्जि बजेट बाट चालू खचा गना नपाइने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्ो वषा 
सभाबाट पारीि गरी परु्जगि बजेटमा समावेस गरी बजेट खचा लेखेको तनर्म सम्मि देर्खएन । 
चाल ुपकृ्रतिका खचा चाल ुबजेट र्शषाकमा समावेस गरी बजेट खचा लेख्न ुपदाछ । र्स्िा कार्ामा 
तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

 

42.  र्ोजना संचालन ेिः– सावाजतनक परीक्षर् (अनसुचुी ३) िथा खचा सावाजतनक सचुना (अनसूुची 
४) मा उपभोक्ता सतमतिको अध्र्क्ष, सर्चव र कोषाध्र्क्षको हस्िाक्षर मार भएको र छाप 
लगाएको िर आवश्र्क र्ववरर् र्ोजनाको नाम, लागि अनमुान, सम्झौिा रकम, कार्ा सम्पन्न 
रकम, तमति िथा खचा र्ववरर् पेश्की भकु्तानी सम्बन्धी जानकारी केही भरेका छैनन । र्स्िो 
अवस्थामा भकु्तानी गररएको रकमबाट वास्िर्वक रुपमा कार्ा सम्पन्न भएकै हो भन्न सर्कएन । 

 

43.  हर्मु पाइपिः ११२।०७७।३।२९ नगर स्िरीर् हर्मु पाइप खरीद र जडान कार्ाका लातग रु 
१०५०६६४ को ल.इ. िर्ार गरेको छ । तमति ०७७।२।२२ मा ०७६।३।१५ मा 
कार्ासक्ने गरी उ.स.अध्र्क्ष ब्रम्हदेव साह संग उ .स.को र्हस्सा ८०६६४ हनुे गरी सम्झौिा 
गरेको छ । नगदी रतसद नं ७९९ तमति वेगर रु १ लाख धरौटी जम्मा गरेको उ .स.ले 
अनसुचुी ३, ४, ५ र ६ िर्ार गरे पतन उपर्स्थिीको हस्िाक्षर गराएको छैन । रु 
८१९२५०। को होम पाइप खरीद, रु १९११०० । को लेवर खचा र रु ७२५००। को 
ढुवानी समेि रु १०८२८५०। को र्वल भरपाई पेश गरेको छ । प्रार्वतधक शाखावाट 
२०७७।१।२६ मै रु १०५२६८९ को कार्ा भएको भतन नापी र्किाब, ठेक्का वील र कार्ा 
सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गरेको छ । नापी र्किाब अनसुार रु ८२६८९।०० उपभोक्ताको 
र्हस्सा कट्टी गरी कन्टेन्जेन्सी समेि रु १० लाख भकु्तानीको लातग र्टप्पर्ी पेश भए अनसुार 
रकम भकु्तानी गररएको छ । जर् बजरंग ह्यमु पाईप उधोग सलााहीको र्वजक १५३ बाट 
असार ११ मा १० थान ६० तस एमको र तबजक १५१ बाट असार १० मा ४० थान ६० 
तस एम िथा १० थान ३० तस एमको ह्यमु पाइप खररद गरेको बील संलग्न गरेको छ । 
प्रार्वतधक शाखाले कार्ा नहदैु नापी गरेको, कार्ा सम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गरेको, शे्रस्िा साथ 
फोटो संलग्न नरहेकोले वास्िर्वक रुपमा कार्ा भएरै भकु्तानी भएको हो भन्न सर्कएन । संलग्न 
गोश्वारा भौचरमा रकम बझुाएको भरपाई समेि नरहेकोले सो कार्ा भए नभएको सम्वन्धमा 
कार्ाालर्वाट छानर्वन गरर एर्कन गनुा पने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०००००० 

44.  सवारी साधन खरीदिः अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक 
व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ 
अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि 
प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार पातलकाले १२ थान दईु पांग्र ेिथा ३ थान चार पांग्र ेसवारी साधन खररदमा रु 
११४४२८४८ खचा गरेको छ। 

गो.भा.नं. / तमति सवारी साधन खरीद सवारीको र्ववरर् भकु्तानी रकम खरीद र्वतध 

२०७६/7/9/23 माउ अथा मोभसा प्रा.ली. (ब्र्ाक हो लोडर) 3DXS per 

BHL 

4290000 क्र्ाटलक र्वतधबाट 

२०७६/9/10/9 जलेश्वरनाथ अटो मोबाईल्स FZ5 मोटरसाईकल १ र्ान 318800 तसधै 

०७६/10/10/22 तसंप्रदी टे्रतडंग प्रा.ली. jCV ट्रिपर १ र्ान 2895000 बोलपर १ वटा परेको । 

२०७६/11/10/22 रामजानकी अटो बददाबास ९ वटा पल्सर बाईक 2384100 बोलपर ३ वटा परेको । 

२०७६/12/10/26 अर्ग्न इनकपेरेटेड प्रा.ली. 1 थान एम्बलेुन्स खररद 1001348 बोलपर १ वटा परेको । 

२०७६/13/11/22 जलेश्वरनाथ अटो मोबाइल्स FZ5 यामाहा मोटरसाईकल १ 318800 तसधै 

२०७७/43/3/7 तसिाराम अटोमोबाईल्स SZRR 150 C.C. यामाहा 234800 म.ुअ.कर 27012/- समेि 

 जम्मा  11442848   

 



a=p=lz=g+= M ljleGg sfof{no M रामगोपालपरु नगरपाललका , dxf]t/L  cfly{s jif{ M @)&^.&& 

 

18 

 

45.  खररद र्वनै जडानिः ११४।३।३० राजकुमार साहलाई कार्ाालर्को च नं १८४५ तमति 
०७७।२।३२ वाट वाटो ममाि र होम पाईप जडान कार्ाको लातग कार्ाादेश ददएकोमा 
३।२० मा ग्रभेल १३ घन मी रु २५०० दरले जानकी सप्लार्सा प्रातलको र्वजक ३० वाट रु 
३६७२५ र असार १ देर्ख १८ सम्म ६ जना ज्र्ामी रु ७०० का दरले रु ७३५०० समेि 
र्वल संलग्न गरेको छ । प्रार्वतधक शाखावाट िर्ार गरेको नापी र्किाब, ठेक्का र्वल र कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदनमा  ह्यमु पाइप ९०० डार्तमटरको  १० रन तमटरको रु १२३७।७६ ले रु 
१२३७७।६० र ६०० एम एमको २५ रन तमटर ७३०।५१ का दरले रु १८२६२ समेि 
समावेस गरी रु १०००००। भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिले खररद गरेको 
नदेर्खएको ह्यमु पाइप जडान गरेको भनी वढी भकु्तानी गनुा पनााको सम्वन्धमा स्पष्ट गरी कार्ा 
भए/नभएको एर्कन गरर जडान खचा असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०६३९ 

45.1.  त्र्स्िै भौ.न.११५।३।३० बाट बसन्ि कुमार साह लाई च नं १८४४ तमति २।३२ को 
कार्ाादेश अनसुार वडा ८ मा वाटो ममाि र ह्यमु पाइप जडान गनाकोलातग आदेश भएकोमा 
खररद नै नगरेको ह्यमु पाइप ९०० एम एमको ५ रन तमटर ६१८८ र ६०० एम एमको १० 
रन तमटरको  रु ७३०५। समेि कार्ा नगरेको नापी र्किाब ठेक्का र्वल अनसुार भकु्तानी गरेको 
रकम असूल हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

१३४९३ 

45.2.  त्र्स्िै भौ.न. ११७।३।३० बाट र्वल्टु मण्डललाई च नं १८४३ तमति २।३२ मा वडा नं ८ 
मा ग्राभेल कार्ाको लातग कार्ाादेश ददएकोमा मां जानकी सप्लार्सावाट १० घ मी ग्राभेलको रु 
२८२५० र असार २ देर्ख १६ सम्म ८ जना ज्र्ामीको रु ८४०००। को डोर हार्जर संलग्न 
गरर रु १ लाख भकु्तानी ददएको छ । असार २१ को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार ९०० 
एम एमको २० रन तमटर र ६०० एम एमको ५ रन तमटर ह्यमुपाइप जडानको क्रमशिः रु 
२४७५५ र रु ३९५२ समेि रु  २८४०७ समेि भकु्तानी गरेकोमा सो कार्ा भएको परु्ष्ट हनुे 
र्वल भरपाई संलग्न नरहेकोले कार्ाालर्ले एर्कन गरी असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

२८४०७ 

46.  टावर लाइटिः १४३।३।३१ र्वतभन्न वडामा टावरलाइट सम्बन्धी कार्ा गरेवापि जनज्रे्िी 
कन्सट्रक्सन को र्वजक ११ तमति ०७७।३।२९ बाट म ुअ कर रु १९८१९८ समेि रु 
१७२२७९८ भकु्तानी गरेको छ । नापी र्किाव अनसुार जेष्ठ २० गिे सम्झौिा भएको र 
असार २५ गिे कार्ा सम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गरेको छ । ठेक्का र्वलमा आपिुाकको सही 
छाप समेि नरहेको १४ वटा पोल गाडी १४ स्थानमा बत्ती जडान गरेको भनी तनम्नानसुार 
कार्ाको रु २७७२००० मा ४५ प्रतिशि ले रु १२४७४००। छुट तलइ रु १५२४६०० मा 
१३ प्रतिशि म ु अ कर समेि रु १७२२७९७।- को कार्ा भएकोले भकु्तानी पाउ भनी 
३।२४ मा तनवेदन ददएकोमा ३।२९ को दिाा नं २७३३ को तनवेदन र र्वजक को आधारमा 
मार भकु्तानी गरेको छ । िेस्रो नगरसभाको र्स्वकृि र्ोजना नं ४० मा ३५ लाख वजेट 
र्वतनर्ोजन गरेकोमा ०७६।१०।१ मा जनकपरु टुडेमा ३० ददने सूचना प्रकाशन गरेको छ । 
मअुकर र कन्टेन्जेन्सी वाहेक रु २९९०८०८।४५ को ल इ िर्ार गरी बोलपर माग 
गरेकोमा ३१ वटा र्वक्री भइ १३ वटा दिाा भएकोमा ४७.२२ प्रतिशि घटीमा र्स्वकार गने 
जनज्र्ोिी कन्स्ट्रकसन संग जेष्ठ २० गिे सम्झौिा गरेको छ । मागको आधारमा र्ोजना 
छनौट हनु ु पनेमा सो नगरेको र ठेक्का र्वलमा आपिुाको हस्िाक्षर समेि नभएकोले कार्ा भइ 
भकु्तानी भएको भन्न सर्कएन ।अििः कार्ाालर्ले जडान सम्वन्धमा एर्कन गनुा पदाछ। 

 

47.  हेण्ड पाइप जडानिः १४९।३।३१ वार्षाक र्स्वकृि र्ोजना नं ४३ न पा तभर खानेपानी र्ोजना 
संचालन गना रु २१२५००० वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा ०७७।२।२४ मा उ. स.गठन गरी 
(उतमाला देवी अध्र्क्ष) २।२५ मा सम ्झौिा गरेको छ । असार १५ मा सक्न े गरी रु 
४००१५२४ /- को लागि मध्रे् २१२५०००।- कार्ाालर्ले ब्र्होने गरी कार्ाादेश ददएकोमा 
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डोर हार्जर ज्र्ामी ज्र्ाला रु ११८८९००।- आतिश टे्रडसावाट ५८ पीस हैन्ड पाइप हैन्डल 
सेट रु.५००० प्रति सेटका दरले समेि ६ आइटम सामान खरीदको र्वल रु ८४३५२८ र 
पाइप ढुवानी खचा रु २९०००/- समेिको र्वल संलग्न गरी कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार 
रु.४१५९२४५/- मा कार्ा भएको भनी रु २१२५०००/- न.पा. तभर खा.पा.स.स.उ.स.लाई 
भकु्तानी गरेको छ । हेण्ड पाइप जडान गरेको फोटोहरु िथा सम्वर्न्धि सेवा ग्राहीले 
गरीददएको भरपाइ वा जडान भएको भनी प्रमार्र्ि गरेको प्रमार् समेि संलग्न नरहेकोले कार्ा 
भएकै हो भन्न सर्कएन । अििः फोटोहरु सर्हि हेण्डपाइप जडान भएको घरधरुीवाट भरपाई पेश 
हनु ुपने  रु  

 

 

 

 

 

 

 

२१२५००० 

48.  खानेपानी पाइप १४४।३।३१ वडा २ को खानेपानी पाइप जडान उ.स. लाई रु ५००००० 
भकु्तानी गरेको छ । संलग्न र्वल अनसुार समा ईन्टरप्राइजेज गौशालावाट हेड सेट ८ पीस 
सकेट ७५ एम एमको २५ पीस नेप्पल २५ के.जी. पाइप प्लार्स्टक १५४२.४३ केजी समेि 
खररद गरी रु २००००० र अनरर्जि कुमार रार्लाई खानेपनी पाइप जडान वापि 
रु.५८३४५४।८० भकू्तानी गरेको भरपाई संलग्न छ । ठेक्का सम्वर्न्ध र्वल र कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदनमा आवश्र्क र्ववरर् र्ोजनाको नाम कार्ाादेश तमति सम्पन्न गने तमति सम्पन्न भएको 
तमति नापी र्किाव पषृ्ट नं आदद उल्लेख नगरी कुल रु ७८१२७२।२४ को कार्ा सम्पन्न 
भएको भनी नापी र्किाव अनसुार ३७.९ प्रतिशि उ.स.को र्हस्सा कटा गरी ६२.०८ प्रतिशिले 
हनुे (रु ४८५००० कन्टेन्जेन्सी वाहेक) रकम भकु्तानी गरेको छ । नापी र्किाव र ठेक्का 
र्वलमा ११ वटा हेन्डपाइप हेड नं ६ जडान भएको भनी प्रति हेड रु ६२१५ का दरले 
भकु्तानी गरेको छ । संलग्न र्वल अनसुार ८ पीस मार खररद गरेकोले खररद नै नगरेको ३ 
पीस कम जडान गरी वढी भकु्तानी ददन ुपनााको कारर् उल्लेख गरी वर्ढ भकु्तानी प्रति र्पस रु 
६२१५ का दरले ३ पीस को वढी भकु्तानी रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१८६४५ 

49.  होतडङ वोडािः तनम्नानसुार उपभोक्तालाई र्वल भरपाई संलग्न नगरी नापी र्किाव ठेक्का र्वल र 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार होतडाग वोडा वापिको रकम भकु्तानी गरेकोछ। र्वना र्वल 
भरपाईको रकम असलु हनुपुने रु 

गो.भ.नं. र तमति उपभोक्ता सतमति कुल भकु्तानी रकम 

होतडङ 
वोडा वापि 
भकु्तानी 
रकम 

३९।०७७।३।५ राम वस्िीमा र्प.तस.तस. सडक ढलान 
तन.का.उ.स. ४ 

१००००००/- २०६८/- 

४२।०७७।३।७ भैरब थान सम्म र्प.तस.तस. ढलान उ.स. ६ ११०००००/- २०६८/- 
४४।०७७।३।७ स्कुल सम्सी सडक ममाि उ.स. ५०००००/- २०६८/- 
४६।०७७।३।७ वडाको र्वतभन्न सडक ममाि उ.स. ६  ५०००००/- १८३०/-  
५३।०७७।३।१५ रामजानकी मंददर सम्म उ.स. ६ ६०००००/- २०६८/- 
६२।०७७।३।१९  खोपीको सडक ग्राभेल कार्ा उ.स. ९ ४०००००/- २०६७/- 
६३।०७७।३।१९ वडा ५ अधरुो कम्पाउन्डवाल तन उ.स. ५ ५०००००/- २०६७/- 
६७।०७७।३।२१ माटो ग्राभेल कार्ा उ.स. १ १७०००००/- २०६७/-  
६८।०७७।३।३० माटो ग्राभेल कार्ा उ.स. ५ ५०००००/- २०६७/- 
११९।०७७।३।३० माटो ग्राभेल कार्ा उ.स. ५ ६०००००/- २०६८/- 
१२१।०७७।३।३० अधरुो सामदुार्र्क भवन तन उ.स. ८ १५०००००/- २०६८/- 
१२२।०७७।३।३० मसुहरी सडक स्िरउन्निी ८ ५०००००/- २०६८/- 
१२५/०७७/३/३० सडक स्िरउन्निी सहसौला उ.स.८ ५०००००/-  
१३३।०७७।३।३० हनमुान मंददर तन उ.स. ८ ५१२०००/- २०६८/- 
१५२/०७७/३/२१ महेन्द्र मा.र्व.स्िरउन्निी कार्ा उ.स. १०००००/- २०६८/- 

 

 

३०७७८ 
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 जम्मा रकम  .३०७७८  
50.  दार्र्त्विः १५४/०७७/३/३१ दार्र्त्व डेर्वट गरी तसर्द्ाथा बैंक तल.को नाममा 

रु.१४८०४९२/- को चेक काटीएकोमा बैंक दार्खला भौचर पेश नभएको  रु 

 

१४८०४९२ 

51.  बैक भौचरिः ८/०७७/१०/६ ४ आपिुाकको ५० प्रतिशिले कटी गरेको म.ुअ.कर आन्िररक 
राजस्व कार्ाालर्मा पठाएकोमा बैंक भौचर पेश नभएको रु. 

 

२४२१२५ 

52.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनिः १४/०७६/११/३० वडा नं.२ का गंगा प्रसाद र्ादवलाई क्षतिग्रस्ि 
ममाि (बाटोमा माटो भरेको _ गरेको भनी च.न.१४९ तमति २०७६/५/२७ को कार्ाादेश 
अनसुार ठेक्का र्वल र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन र्स्वकृि वेगर रु.१०१८७९/९१ को कार्ा भएको 
भनी रु १०००००/-भकु्तानी गरेको छ । अििः कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

१००००० 

53.  बाध पैनीिः ३३/०७७/२/२५ बाध पैनी जीर्ोधार ८ वटा वडामा गरेको भनी उ.स.अध्र्क्ष 
र्जिेन्द्र कुमार मरर लाई रु.१० लाख भकु्तानी गरेको छ ।२०७६/५/२० को सम्झौिा 
अनसुार २०७६ कातिाक ३० गिे कार्ा सक्न ु पनेमा म्र्ाद थप समेि गरेको छैन । 
रु.१०९४०९०/-को लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा गदाा उपभोक्ता सतमतिको र्हस्सा 
रु.१२४०९०/- उल्लेख गरेको अवस्थामा नापी र्किाव अनसुार रु.१११२५६/- मार उल्लेख 
भएकोले रु.१२८३४/- बढी भकू्तानी भएको छ । कार्ा संचालन र सम्पन्न भएको स्थानको 
फोटोहरु संलग्न छैन । वडा िथा नगरपातलकाले कार्ा सम्पन्न भएको भनी तसफाररस गरेको 
समेि नदेर्खएकोले कार्ा भएकै हो भन्न सर्कएन । अििः उपरोक्तानसुार र्ववरर् संलग्न गरी 
अनगुमन िथा तसफाररस पर पेश हनु ु पदाछ । साथै कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िथा उपभोक्ता 
र्वलमा रु.९५८५००/- -कन्टेन्जेन्सी िथा करहरु कटी गरी _ भकु्तानी र्ोग्र् रकम उल्लेख 
भएको अवस्थामा रु.९७००००/-भकू्तानी भएकोले वढी भकू्तानी रकम असलु हनुे पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११५०० 

53.1.  त्र्स्िै उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको र्वलमा ०७६/६/२९ देर्ख ०७६/७/१० सम्म र्वतभन्न 
तमतिमा स्काईभेटर वाट ३५३ घण्टा कार्ा गराएको भनी प्रति घण्टा रु.२९००/- का दरले 
रु.१०२३७००/- को बील संलग्न गरेको अवस्थामा भाडाकर रु.१०२३७०/- कट्टा गनुा 
पनेमा रु.२२३६०/- मार कट्टा गरेकोले राजश्व आर्मा असर परेको छ । अि नपगु कर 
असलु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

८००१० 

54.  कन्टेन्जेन्सी कर्ट्ट ५१/०७७/३/१५ इदगाहामा र्प.तस.तस. ढलान उ.स.-२ लाई 
र्प.तस.तस.ढलान कार्ा गरेवापि रु.३०००००/-भकु्तानी गदाा ३ प्रतिशिले रु.९०००/-
कन्टेन्जेन्सी कट्ठी हनु ु पनेमा रु.६०००/-मार कट्ठी गरेकोले भकु्तानी कन्टेन्जेन्सी असूल हनु ु
पने रु. 

 

 

 

३००० 

55.  जग्गा खररदको पेर्श्किः ६०/०७७/३/१८ नगर कार्ापातलकाको तमति २०७७/३/४ को 
तनर्ार् नं. ३ अनसुार नगरपातलकामा पने वडा नं. ५ मा रहेको बहमुखुी क्र्ाम्पसको लातग 
जग्गा खरीद गनाको लातग नगरपातलकाको आन्िररक श्रोिबाट छुट्याईएको रकम र्स 
कार्ाालर्मा कार्ारि वडा सर्चव श्री राजकुमार मंडललाई पेश्की उपलब्ब गराउने तनर्ार्ानसुार 
रु.४५०००००/- पेश्की उपलब्ध गराएको देर्खर्ो । कुन स्थानमा रहेको कति जग्गा खररद 
गनेहो खररद प्रकृर्ा के हो जस्िा र्वषर्मा तनर्ार् गरेको देर्खएन । सामदुार्र्क क्र्ाम्पसको 
लातग पातलकाको बजेट खचा लेख्न,े जग्गा धनीसँग सम्झौिा गरी जग्गा धनीलाई नै रकम 
भकू्तानी नगरी, लागि अनमुान नै नगरी, िथा वार्षाक वजेटमा र्ोजना समावेश नगरी 
कमाचारीलाई पेश्की ददने कार्ा तनर्तमि भएन । अििः लेखापररक्षर् अवधी ०७७/१०/१० 
सम्म पेर्श्क फर्छ्यौट भएको नदेर्खएकोले सदु सर्हि असूल हनु ुपदाछ । 
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56.  र्जन्सी दार्खलािः ४१/०७७/३/५ राजेश साइकल स्टोरबाट र्हरो साइकल थान १ खरीद गरी 
रु.७५००/- जिन मंडललाई भकु्तानी गरेको छ । खरीद सामान र्जन्सी दार्खला गरेको प्रमार् 
पेश नभएको रु. 

 

 

७५०० 

57.  र्वजक बेगर भकु्तानीिः १३०/०७७/३/३१ वडा नं ८ मा सडक ममाि िथा माटो ग्राभेल गने 
भनी आरू्ष कन्स्ट्रक्सन संग गरेको सम्झौिा बमोर्जम मू.अ.कर रु ५५७८८/- समेि 
रु.४८४९३४/- भकू्तानी गरेको छ । शे्रष्िा साथ आपिुाकको र्वजक सलग्न नगरी ठेक्का 
र्वलको आधारमा मार भकू्तानी गरेकोले र्वजक पेश हनु ुपने अन्र्था र्वजक वेगरको भकु्तानी 
रकम असूल हनुपुने रु                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

५५७८८ 

 

 
र्वर्वध खचा खािािः  

58.  कन्टेन्जेन्सीिः सरुमा प्रर्वष्ट भएको कन्टेन्जेन्सी खािा अनसुार कुल २२५ वटा कारोवार मध्रे् 
डेर्वट रकम रु १४७२६२८ र के्रतडट रु २५३९५१३ भइ बाँकी ऋर्ात्मक रु 
१०६६८८५ देखाएको छ । के कुन र्ोजनावाट के कति रकम कट्टा गरी रार्खएको र सो 
वाट खचा भएको रकम को र्ववरर् पेश हनु आएन । म.ले.प.फा.नं २०७ अनसुार वार्षाक 
वजेट रु १२२२५१८ भइ ९ वटा गोश्वारा भौचर वाट तनम्नानसुार कार्ा गरेको भनी र्वतभन्न 
व्र्र्क्तलाई रू १२१२१००।०० भकु्तानी गरेको छ । र्वतभन्न वडामा कुलो, पैनी ममाि, कृर्ष 
सडक तनमाार् र सडक माटो ममाि गना कार्ाालर् प्रमखुको दस्िखि नभएका कार्ाादेश अनसुार 
प्रार्वतधकले िर्ार गरेको लागि अनमुान बेगरको नापी र्किाव, ठेक्का र्वल र कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी भएको छ । कार्ा भएको भनी वडाको तसफाररस, अनगुमन, खचा 
सावाजतनकरर् लगार्िको प्रमार् वेगर र सोही प्रकारका कार्ा समातनकरर् पजुीगिको र्वतभन्न 
भौचरबाट समेि भकु्तानी भएको आधारमा तनम्नानसुार कार्ा भएकै हो वा दोहोरो हो एर्कन गना 
सर्कएन । अििः कार्ा भएको भए सम्बन्धीि क्षेरका सेवा ग्राही सर्हिको सावाजतनकरर् र 
तसफाररस िथा लागि अनमुान पेश हनु ुपने अन्र्था आवश्र्क छानर्वन गरी तनर्तमि हनु ुपने 
रु. 
गो.भौ.न. र तमति भकु्तानी पाउने गरेको काम भकु्तानी रकम 

संलग्न र्वल 

२।०७६।३।३
० 

ररतधतसधी कन्सट्रक्सन वडा १ मा कुलो 
र्जरै्धार 

९७००० 
र्वजक १९।३।३।वाट म.ुअ.कर 
समेि रु.९८३१० को र्वल पेश 

३।०७६।३।३
० 

सरु्जि कुमार चौधरी वडा नं६ मा सडक 
ममाि 

७७६०० 
तड.र्व.तड.इटा उधोगवाट टुक्रा इटा 
खररद गरेको ९७५५२ को वील 

४।०७६।३।३
० 

नागेश्वर प्रसाद मंडल वडा ९ मा कलभटा 
िथा सडक ममाि 

९७००० 
मां जानकी सप्लार्सा वाट ग्राभेल 
खररदको र्वल ९६०५० 

५।०७६।३।३
० 

र्कसन कुमार मंडल वडा ८ माटो ग्राभेल ९७००० 
मां जानकी सप्लासा वाट ग्राभेल खररदको 
र्वल ११०१७५ 

६।०७६।३।३
० 

रन्जन कुमार ठाकुर वडा १ मा कुलो पैनी 
ममाि 

९७००० 
ररतधतसधी कन्सट्रक्सनको २५।३।२२ 
को र्वल १०७३५०  

७।०७६।३।३
० 

संजीव कुमार साह वडा ८ मा नर्ाँ कृर्ष 
सडक तनमाार् 

९७००० ररतधतसधी कन्सट्रक्सन १२।२।१५ को 
र्वल १०७३५०  

८।०७६।३।३
० 

राम पदाथा मंडल वडा ८ मा सडक 
ममाि 

९७००० मां जानकी सप्लार्सा वाट ग्राभेल 
खररदको र्वल ९०४०० 

१०।०७६।३।
३० 

अतमि कुमार र्ादव वडा २ को वाटो 
तनमाार् 

९८५०० माँ चर्न्द्रका इटा उधोगवाट  टुक्रा इटा 
खरीद ५५३७० 

१०।०७६।३।
३० 

प्रददप कु मरु्खर्ा वडा ३ मा कृर्ष 
सडक ममाि 

९८५०० माँ चर्न्द्रका इटा उधोगवाट  टुक्रा इटा 
खरीद १०९०४५ 

१०।०७६।३।
३० 

रामदलुारी देवी पासवान वडा ७ को सडक 
ममाि 

९८५०० राम गोपाल मंडललाइ १९४ घमी माटो 
ढुवानीको रु ११५७८८ 

१०।०७६।३।
३० 

रामजानकी मंडल वडा नं ३ मा माटो 
पनेु कार्ा 

९८५०० महेन्द्र साहलाई १८४ घमी माटो 
ढुवानीको भरपाइ १०८५६० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२१२१०० 
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१०।०७६।३।
३० 

र्वतनिा कुमारी र्ादव वडा ४ मा वाटो 
ममाि  

९८५०० हीरालाल मंडललाइ ५८ घमी माटो 
ढुवानीको भरपाइ ३४८६६ 

११।०७६।३।
३१ 

प्रमेन्द्र कुमार र्ादव वडा २ मा  सडक 
ममाि 

६०००० माटो ढुवानीको भरपाइ  रामलखन 
महिोलाइ ५६०७४ र नागेन्द्र 
महिोलाइ ५७२६७ कार्ाादेश छैन  

जम्मा   १२१२१००   
59.  संघीर् सरकार हस्िान्िरीि पूजीगििः 

टुक्रा कार्ािः २/०७६/७/२२ र ३/०७६/८/१  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ 
बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद 
तनर्मावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm गना सर्कने, रु. ५ लाखभन्दा मातथ रु.२० 
लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था 
छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनुे एवं 
एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना नहनुे उल्लेख छ । िर कार्ाालर्ले 
रु.११ लाख ३२ हजार वजेट र्वतनर्ोजन भएको कार्ाको लातग २ छुट्ठा छुटै्ठ टुक्रा बनाइ स्माटा 
पावर तसस्टम कातलमाटी लाई सोलार व्र्ाट्री समेि ९ आईटम सामान र सोलार र्प.तभ.प्र्ानल 
खरीद वापि रु.४८८१००/- िथा नर्ा र्करर् इनर्जा सोलसुन प्रा.ली.लाई सोलर व्र्ाट्री ८ सेट 
समेिको सामान खररद वापि रु.४९८१०४/- भकू्तानी गरेको छ । एउटै वजेटवाट एउटै 
सामान खरीद गनुा पदाा दरभाउपर वाट कार्ा नगराइ टुक्रा लागि अनमुान बनाइ २ छुट्ठा छुटै्ठ 
आपकुा वाट सामान खरीद गरेकोले अतनर्तमि भएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९८६२०४ 

60.  नमनुा मा.र्व. अनदुानिः २४/०७७/३/२४ र्वद्यालर्ले िर्ार पारेको पञ्चवर्षार् र्वकास 
गरुुर्ोजनालाई व्र्वस्थापन सतमति बाट तनर्ार् गरी र्शक्षा र्वभाग बाट स्वीकृि भए अनसुार र्स 
आ.व.मा पञ्चवर्षार् र्वद्यालर् सधुार गरुुर्ोजनाको लातग श्री महेन्द्र रा मा.र्व.लाइ भौतिक पूवााधार 
तनमाार् वापि गूरु र्ोजनाको रकम तनकासालाई वैक खािा रोक्का राख्न ेतनर्ार् गरी रु १ करोड 
५० लाख तनकासा गएको छ। गूरुर्ोजना अन्िगाि भवन तनमाार् लगार्ि के के मा कति रकम 
खचा गररन ेहो र्ववरर् पेश भएन । र्शक्षा र्वभागको पररपर बाट नमनुा र्वद्यालर् र्वकासको 
लातग र्वद्यालर्लाई तनकासा भएको रु १ करोड ५० लाखबाट भए गरेको कार्ा प्रगिी िथा 
र्वल भरपाई प्रमार्र्ि भई आएन। सो कार्ाको स्थानीर् तनकार् बाट अनगुमन तनर्मन एवं 
प्रार्वतधक सहर्ोग गनुापने व्र्हारो उल्लेख छ । अििः उक्त कार्ाको तनर्तमि अनगुमन गरी 
तनर्म अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन र खचाका र्वल भरपाई पेश हनु ुपदाछ । 

 

61.  र्विरर् भरपाई २१/३/२६ शाह र्कसान सेवाको र्वजक ९८० तमति २०७७/३/२४ वाट 
२५ के.जी.का ७२५ बोरा कृषी चनु खरीद गरी र्ज.खा.पा.न.४२१ मा आम्दानी जनाई रु. 
१९९३७५/- भकू्तानी गरेको छ। उक्त सामान र्विरर् िथा प्रर्ोगको र्ववरर् पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

१९९३७५ 

62.  ४/०७६/११/३० सामदुार्र्क भवन तन.उ.स.२ लाई भवन तनमाार्को प्रथम रतनङ्ग र्वल रु.१५ 
लाख भकू्तानी गदाा २ प्रतिशिले मार कन्टेन्जेन्सी कट्ठा गरी बढी भकु्तानी ददएकोले १ प्रतिशि 
ले हनुे रकम असलु हनु ुपने रु     

 

 

 

 

१५००० 
63.  बैक नगदी र्किाव अनसुार र्वर्वध महलमा के्रतडट रु.६०७४७६१२/- बाट बैंक महलको 

डेर्वट रु.६०२६४०००/- घटाउदा बाँकी रहेको र्वतभन्न कर कन्टेन्जेन्सी दार्र्त्व रु. 
४८३६१२/- मध्रे् र्वतभन्न र्ोजनाबाट कट्ठी भएको कन्टेन्जेन्सी रु २६९७३६/- संर्घर् 
संचीि कोष खािामा र बाँकी रु २१३८७६/- सम्वन्धीि राजश्व खािामा दार्खला गरेको प्रमार् 
पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

 

४८३६१२ 

64.  प्रदेश सरकार हस्िान्िरीि पजुीगंििः बैक नगदी र्किाव अनसुार बैंक डेर्वट १३००००००/-  
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भई र्वर्वध महलमा के्रतडट रु १३८३७५४३/- भएकोले कट्ठी गरीएको रकम ८३७५४३/- 
मध्रे् कन्टेन्जेन्सी रु. ६८३१४९/- प्रदेश संर्चि कोषमा जान ुपने र बाँकी रु १५४३९४/- 
सम्वन्धीि खािामा दार्खला गरेको प्रमार् पेश हनु ुपने रु  

 

 

 

८३७५४३ 

65.  र्वर्वध खचा खािा पूजीगििः २/०७७/३/१८ र्झस्मा र्विाा सडक ममाि उ.स.लाई 
रु.३४०००००/-भकू्तानी गरेको छ । रु. ३६७२७८९/- को ल.इ.र्स्वकृि गरी जेष्ठ ९ वाट 
कार्ा शरुु गरी असार २५ मा सक्ने गरी उ.स.सँग जेष्ठ ९ मा सम्झौिा गरेको छ । 
सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार नेपाल सरकार सडक वोडाको रु २२ लाख न.पा.को आन्िरीक 
श्रोिवाट रु १२ लाख र जनश्रमदान रु २७२७८९/- उल्लेख गरेको छ । लागि अनमुान 
िर्ार गदाा १३४६ मीटर वाटो ग्राभेल गने उल्लेख गरेकोमा कार्ा सम्पन्न र नापी र्किाव 
अनसुार १८४२ मीटर वाटो ग्राभेल गरेको भनी सम्झौिा अनसुारको परैु रकम भकु्तानी गरेको 
छ । भकु्तानी गदाा नेपाल सरकारको रु २२ लाखमा कट्ठी गरेको कन्टेन्जेन्सी रु ६६०००/-
खचा भएको नदेर्खएकोले र्िज खािामा जम्मा हनु पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६६००० 

66.  वढी भकू्तानी ५/०७७/३/३१ सामदुार्र्क भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमति टेगर उिरवारीलाई 
भवन तनमाार् वापि न.पा.को र्हस्सा रु. ८५००००/- भकु्तानी गदाा अतग्रम आर्कर 
रु.१२७५०/- कट्ठा गरी भकु्तानी गरेको छ । सघीर् हस्िान्िरीिको गो.नं.१७ वाट बाँकी 
रकम १० लाख भकु्तानी गदाा रु.३० हजार मार कन्टेन्जेन्सी कट्ठा गरेकोले र्स भौचरवाट 
कट्ठा हनु छुट भएको कन्टेन्जेन्सी रकम ३ प्रतिशिले वढी भूक्तानी भएकोले असलु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

२५५०० 

67. ० लागि अनमुान ६।०७७।३।३१ नगरपातलका तभर र्वतभन्न सडक स्िरोन्निी उसलाई सडक 
तनमाार् वापि रु २० लाख भकु्तानी गरेको छ। रु २१६७२४७ को लागि अनमुान िर्ार 
गरेकोमा कार्ाालर् प्रमखुबाट स्वीकृि गरेको छैन। अििः लागि अनमुान स्वीकृि भएको प्रमार् 
पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

२०००००० 

68.  बैक नगदी र्किाब अनसुार र्वर्वध महलमा के्रतडट गरेको कर र कन्टेन्जेन्सी रु ५४६६६२ 
दार्खलाको प्रमार् पेश गनुा पने रु 

 

 

५४६६६२ 
69.  स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम 

स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (सञ्चालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६ बमोर्जम 
कार्ाान्वर्न हनुे स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई 
देहार्अनसुार ५ पररर्ोजना सञ्चालन गना र्ज.स.स.को च.नं.११२ तमति ०७६/९/१३ को 
परवाट रु.९० लाख वजेट र्वतनर्ोजन भइ आएकोमा परैु र्ोजना संचालन गरी 
रु.८९५३७५४/- -९९.४८ प्रतिशि_ खचा गरेको छ । 

तस.नं
. 

र्ोजनाको नाम 

बजेट 
रु.हजारमा 

मूल्र्ाकंन रकम भूक्तानी भौचर र रकम 

१ श्री मा.र्व.बतसवटी वसन्िपरुको छारावास तनमाार् ५००० ४८६१९४९/ २/३/२२-३४५१७३९ 

५/३/२९-१४१०३७६/- 
२ बसर्वटी वजार देर्ख बैरतगतनर्ा सम्मको सडक 

स्िरउन्निी 
१००० १०८७८३६/ १/३/१८-१००००००/- 

३ रामगोपालपरु चोकमा शर्हद स्मारक अधरुो कार्ा 
तनमाार् 

१००० १०५०२९२/४
० 

६/३/२९-१००००००/- 

४ कटैर्ा टोलदेर्ख जङ्गा नदी पलु सम्म सडक ग्राभेल १००० १०८२३२५/ ४/३/२६-१००००००/- 
५ रामगोपालपरु बहमुखुी क्र्ाम्पसमा शौचालर् तनमाार् १००० १०४४४४६ ३/३/२६-१००००००/- 

र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छ। 

 

69.1.  ठेक्का फाइलिः ०७७।२/३/२२ मा.र्व.बतसवटी वसन्िपरुको र्वधालर्मा छारावास तनमाार् 
कार्ाको लातग रु ५० लाख वजेट तनकासा भएकोमा स्कै्रपसा कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 
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प्रा.ली.को र्वजक २/३/२० बाट प्रथम रतनङ्ग र्वल रु.३४५१७३९/- भकू्तानी गरेको छ । 
ठेक्का फाइल पेश नभएकोले अन्र् व्र्होरा र्वश्लषेर् गना सर्कएन । शे्रष्िा मा संलग्न होतडङ्ग 
वोडाको र्ववरर् अनसुार सम्झौिा रकम रु.४८६२१३३/१९ िथा र्ोजना सरुु हनुे तमति 
२०७७/३/७ र सम्पन्न हनुे तमति २०७७/३/२५ उल्लेख गरेको छ । भौ.न.५/३/२९ 
वाट र्वजक ५/३/२५ वाट रु.१४१०३७६/- भकू्तानी गरेको छ । आपिुाक नन फाइलर 
रहेको म.ुअ.करको ५० प्रतिशि कट्ठा नगरेको िथा दवैु भौचरवाट रकम भकु्तानी गदाा ठेक्का 
वापिको धरौटी र्वजक रकम -३०५४६३६/८९+१२४८१२०/६९_ को ५ प्रतिशिले हनुे 
रकम रु.२१५१३७/८७ कट्ठी नगरेको समेि ठेक्का फाइल पेश हनु ुपने रु  
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69.2.  ३/३/२६ बहमुखुी क्र्ाम्पसमा शौचालर् तनमाार् वापि तनमाार् उ.स.लाइ रु.१० लाख भकु्तानी 
गरेको छ । रु.१०४३२३९/- को ल.ई.िर्ार गरी जेष्ठ ३२ गिे सम्झौिा गरी असार १५ 
सम्म कार्ा सम्पन्न गना आदेश ददएकोमा असार २४ गिे कार्ा सम्पन्न गरी भकू्तानी माग तनवेदन 
र र्वल भरपाइ संलग्न गरेको आधारमा रकम भकु्तानी गरेको छ । शे्रष्िा साथ ठेक्का र्वल िथा 
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न रहेको देर्खएन । अििः कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेस हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

१०००००० 

69.3.  ७/३/३० संलग्न तनवेदन र्वल िथा अन्र् कागजािको आधारमा उत्कषा टे्रडस जलेश्वरलाई रु 
१२१६३९ भकू्तानी गरेकोमा सो को शे्रष्िा कागजाि पेश नभएको रु 

  

१२१६३९ 

70.  गरीव सँग र्वशेश्वर कार्ाक्रमिः भमूी व्र्वस्था सरकारी िथा गररवी तनवारर् मंरालर्को च.नं. 
४१४ तमति २०७६/५/२३ को बजेट िथा कार्ाक्रम अनसुार मसलन्दमा रु ४० हजार करार 
सेवा शलु्कमा रु २ लाख ५ हजार र अन्र् संस्थालाइ सिःशिा चालू अनदुान मा रु.२ लाख ५० 
हजार समेि रु.४९५०००/- वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा करार सेवामा कार्ारि भोला प्रसाद 
मंडलललाइ १३ मर्हनाको िलब र दशैं खचा िथा पोशाक भत्ता समेि रु २०५०००/-भकु्तानी 
गरी तनजलाइ भौ.न.३/२०७७/३/५ वाट कार्ाक्रम संचालन गना भनी रु २५०००० पेश्की 
ददइएकोमा सोवाट कार्ाक्रम संचालन िथा सम्पन्न नगरी हालसम्म पेश्की कार्मै रहेकोले सदु 
सर्हि असलु हनु ुपने  रु                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५०००० 

 सशिा र्शक्षा  

71.  दरवन्दी व्र्वस्थािः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा र्वषर्गि 
महाशाखा िथा शाखाको दरबन्दी संरचना कार्म गनपुने उल्लेख छ । पातलकाले बाल र्वकास 
समेि १८ सामदुार्र्क शैर्क्षक संस्था लाई िलव लगार्िका अनदुान तनकासा ददएकोमा कुन 
कुन शैर्क्षक संस्था र्वद्यालर्मा कुन कुन िहको के कति दरबन्दी रहनपुने हो सो स्वीकृि 
भएको पाइएन । पातलकाले उपलब्ध र्शक्षक कमाचारीहरुलाई आन्िररक रुपमा आवश्र्किा 
अनसुार खटाएको पाइर्ो । िालकु तनकार् िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्गि र्शक्षक दरबन्दी 
तमलान गरी अतभलेख व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।   

 

72.  दार्खला प्रमार् ेिः  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा र्वल भरपाई 
सर्हिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ । र्वद्यालर्ले चौमातसक तनकासा माग फाराम पेश गदाा 
अर्घल्लो चौमातसक मा िलव भत्ता र्वत्तरर् गदाा कट्टी भएको सामार्जक सरुक्ष कर, पाररश्रतमक 
कर, नागररक लगानी कोष, कमाचारी संचर् कोष कट्टी िथा सापर्ट कट्टीको प्रमार् पेश गनुापनेमा 
केही र्वद्यालर्ले सो पेश गरेको छैन । र्सबाट सम्बर्न्धि र्शक्षकको नाममा सम्बर्न्धि 
तनकार्मा रकम जम्मा भएको छ भन्न ेर्वश्वस्ि आधार भएन ।  

 

73.  र्वद्यालर्गि तनकासा खािा ेिः कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी, अस्थार्ी दरवन्दी र राहि  
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कोटामा कार्ारि र्शक्षकहरुको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जान ेसबै 
रकमहरु देर्खने गरी र्वद्यालर्गि तनकासा खािा राखेको देर्खएन । र्वद्यालर्हरुलाई प्रथम 
दोश्रो र िेश्रो गरी िलव भत्ता स्वरुप जाने तनकासाहरुको कम्प्रू्टर सफ्टवेर्रबाट अतभलेख 
राखेको भएिापतन र्वतभन्न कारर्ले चौमातसक छुट तनकासा िथा सबै अनदुान र अन्र् तनकासा 
हनु े सबै अनदुानहरु सफ्टवेर्रबाट देखाउने गरेको देर्खएन । र्सरी छुट तनकासा िथा सबै 
अनदुानहरु सफ्टवेर्रमा नदेखाउने भएकोले थप तनकासाका रुपमा जाने िलव भत्ता र र्वतभन्न 
अनदुान रकमहरुको र्वद्यालर्गि रुपमा गएको तनकासा रकमको र्स्थिी स्पष्ट हनु सकेन । 
र्वद्यालर्लाई जाने सबै रकमहरु देर्खने गरी सफ्टवेर्रमा प्रर्वष्ट गरी र्वद्यालर्गि रकम 
तनकासाको एर्ककृि अतभलेख राख्न ुपने देर्खन्छ । 

74.  र्शक्षकको िलव तनकाशािः कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी, अस्थार्ी दरवन्दी र राहि 
कोटामा कार्ारि र्शक्षकहरुको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जान ेसबै 
रकमहरु देर्खन े गरी र्वद्यालर्गि तनकासा खािा राखेको देर्खएन । िलवी प्रतिबेदन समेि 
पाररि गरेको छैन । कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ. व. २०७६।७७) मा EMIS मा 
हरेक र्वधालर्ले र्शक्षक िथा कमाचारीको र्ववरर् अतनवार्ा प्रर्वष्टी गराउन ुपने व्र्वस्था छ। 
िर कार्ाालर्ले र्शक्षक कमाचारी िथा र्वधाथीको परुा र्ववरर् उपलव्ध नगराएकोले  EMIS 

हरेक र्वधालर्ले अधावतधक गरे नगरेको एर्कन गना सर्कएन। EMIS मा र र्वधालर्ले उपलव्ध 
गराएको तन.मा.र्व. िहको र्शक्षकको तसतमि र्ववरर्को आधारमा  EMIS मा उल्लेख नभएका 
र्शक्षकहरुको तनर्म्ि समेि िलव भत्ता तनकाशा भएको देर्खन्छ। र्स सम्वन्धमा कार्ाालर्ले 
एर्कन गदै आवस्र्क र्ववरर् िर्ार गरी तनकाशासंग तभडान गने र वढी भकु्तानी भएको भए 
तनकाशा र्फिाा गनुा पने रु 

l;=g= ljBfnosf] gfd पहिलो चौमाससक bf];|f] चौमाससक 
अन्ततम 
चौमाससक 

Old; tYof+sdf 

gb]lvPsf sd{rfरी 
संख्या 

Old;df gb]lvPsf sd{rf/Ln] 
vfPsf] tnj 

   1   d=/f=df=lj= /fduf]kfnk'/      1,770,441.00    1,455,009.00  1,542,746.00      2.00        816,530.00  
  2   df=lj= a;lj§L a;Gtk'/       1,159,317.00       952,551.00         3.00     2,108,758.00  
   3   bf]l/s h=lg=df=lj= uf]7 

agf}nL   
       962,316.00       788,196.00        

857,327.00  
     1.00        522,430.00  

  4  
 g]=/f=lg=df=lj=ljZjDe/k'/      1,346,765.00     1,142,581.00       

977,814.00  
    4.00      1,434,210.00  

  5   /fdhfgsL k|f=lj= 
/fduf]kfnk'/  

       173,253.00       143,095.00        
156,022.00  

    

   6  
 hghfu[tL k|f=lj= 
;x;f}nf  

      596,403.00  
     397,891.00  

      
529,342.00  

     1.00        149,235.00  

  7   >L /f=lg=df=lj=ljtf{ 
;x;f}nf   

     890,914.00       756,648.00        2.00       814,473.00  

  8  
 h=k|f=lj= ;x;f}nf         679,816.00  

     558,916.00  
     

608,047.00  
     1.00       419,589.00  

  9   hgtf cf=ljBfno 
bf]nf7L  

      667,972.00  
     673,756.00  

     
729,960.00  

     3.00      1,023,228.00  

 10  
 g]=/f=k|f=lj= df]xgk'/        475,236.00  

     388,176.00  
     

421,278.00  
    

 11   >L o"jf k|f=lj= uf]O{7L                    -    
     105,637.00  

      
125,640.00  

     1.00       257,487.00  

 12  
 hgtf cf=ljBfno 
s+rgk'/  

      616,286.00  
     502,616.00  

     
545,718.00  

                   -    

 13   PsnJo k|f=lj= xl/bz{g 
6]+u/  

     282,900.00      229,680.00       
249,680.00  

  
                 -    

 14  
 afn1fg cf=ljBfno 
uf]7agf}nL  

      475,236.00       388,176.00       
421,278.00  

  
                 -    

 15   /f=k|f=lj= ynxL         334,186.00  
      273,736.00  

     
296,838.00  

                   -    

 16  
 /fh]Gb| k|f=lj= ljZjDe/k'/        195,728.00       161,408.00        

170,670.00  
  

                 -    

 17   blnt k|f=lj= xl/0fd/L 
6f]n  

       153,136.00  
     199,296.00  

      
172,398.00  

                   -    

 18  
 g]=/f=k|f=lj= nIdLk'/        326,547.00       279,779.00        

295,633.00  
  

                 -    

   hDdf M    11,106,452.00   9,397,147.00    
8,100,391.00  

   7,545,940.00  
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75.  र्सैगरी मरामार्व रामगोपालपरुको दोस्रो चौमातसक तनकाशा गदाा र्वधालर्को र्ववरर्मै लेर्खएको 
भन्दा जोड जम्मा फरक पारी वढी तनकाशा भएको असलु हनु ुपने  रु 

 

२८२३२१ 

76.  छारवरृ्त्त अनदुान ेिः–आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार 
खचाको तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै र्शक्षा मन्रालर्द्वारा 
स्वीकृि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ अनसुार आवातसर् छारबरृ्त्त, दतलि छार 
छारा र र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि छारा छारवृर्त्त लगार्िका छारवृर्त्त रकम र्वद्यालर्गि र्वद्याथी 
लगिको आधारमा स्थानीर् िहले र्वद्यालर्हरुको खािामा तनकासा ददने र र्वद्यालर्हरुले नाम 
नामेसी अनसुार भरपाई बनाई र्विरर् गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वषा छारवृर्त्त 
र्विरर्को लातग १८ र्वद्यालर्हरुलाई कक्षा १ देर्ख ८ सम्मको छारा, दतलि समेिलाई रु 
१८१८४००।०० छारवृत्ती रकम तनकासा ददएको छ । प्रति र्वद्यातथा रु ४००।०० का 
दरले र्विरर् गनुापर्रने छारवृर्र्द् र्वद्यालर्हरुले सम्बर्न्धि र्वद्याथीहरुलाई र्वधालर् अनसुार के 
कति संख्र्ामा र्विरर् गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले कुनै र्ववरर् िथा भरपाई 
कागजाि पेश गरेको छैन । अिं अनगुमन गरी वास्िर्वक र्वद्यातथालाई र्विरर् गरेको प्रतिवेदन 
सर्हिको भरपाई प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 
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77.  पाठ्यपसु्िकको तनकासा – आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार 
खचाको तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
परु्स्िका, २०७५ अनसुार स्थानीर् िहले र्वद्यालर् तनरीक्षर् एवं स्रोि व्र्र्क्तले र्र्कन गरेको 
र्वद्यालर्का कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्ववरर्को आधारमा दोस्रो चौमातसकमा पर्हलो र्कस्िा 
स्वरुप ७५ प्रतिशि पाठ्यपसु्िक रकम तनकासा र्वद्यालर्लाई ददने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै नर्ाँ 
शैर्क्षक सर प्रारम्भ भए पश्चाि र्वद्याथी भनाा र्ववरर्, पाठ्यपसु्िक खररद तबल एवं नाम नामेसी 
सर्हिको र्विरर् भरपाई सर्हि नपगु रकम र्वद्यालर्ले माग गरे पश्चाि २५ प्रतिशि रकम 
र्वद्यालर्लाई उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । िर पातलकाले र्स वषा पातलका अन्िगािका १८ 
र्वद्यालर्हरुलाई पाठ्यपसु्िक बापिको उक्त प्रतिशिका दरले रकम तनकासा ददएको देर्खदैन। 
पाठ्यपसु्िक वापि र्वद्यालर् खािामा तनकासा ददएकोमा र्वद्याथी भनाा र्ववरर्, एवं संशोतधि 
र्ववरर् र सोको अनगुमन प्रतिबेदन लगार्ि र्स सम्वन्धी कुनै र्ववरर् पेश गरेको पाइएन। 
अि कार्ाालर्वाट र्वद्यालर्लाई तनकासा गएको रकम र्वधाथी सख्र्ाको आधारमानै गएको हो 
भन्ने एर्कन गना सर्कने आधार भएन। र्स सम्वन्धमा र्विरर् भरपाई समेि संलग्न भएको 
देर्खएन। अि र्वधालर्मा तनकाशा भएको जम्मा रु ३०६४००० को  पाठ्यपसु्िक र्विरर् 
गररएको प्रतिवेदन र र्विरर् गररएको भरपाई पेश गनुा पने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०६४००० 

78.  ददवा खाजा ेिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुदाछ । कार्ाालर्ले र्स वषा १८ तबद्यालर्लाई ददवा 
खाजा वापि रु ५२९८३६४।०० रकम तनकासा पठाएकोमा तबद्यालर्हरुले पेश गरेको 
खाजाको भरपाई अनसुार कुन र्वद्यालर्ले कति ददन कति जनालाई खाजा खुवाएको हो र्वबरर् 
िर्ार गरर राखेको छैन । लेखापररक्षर्को समर्मा र्वधालर्को भरपाई िथा ि्र्ांक र्ववरर् 
माग गदाा समेि कुनै र्ववरर् प्राप्त भएन। र्स सम्वन्धमा वास्िर्वक ददवा खाजा कतिजनालाई 
खवुाएको हो सो तबवरर् िर्ार गरी तनकाशा वढी गए नगएको कार्ाालर्ले एर्कन गनुा पदाछ। 
अििः कार्ाालर्ले एर्कन गरी वढी तनकासा गएको भए असलु र्फिाा दार्खला गरर खाजाको 
भरपाई र्ववरर् पेस हनुपुने  रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५२९८३६४ 

79.  र्वधालर् संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ. व. 
२०७६।७७) मा EMIS मा प्रर्वष्ट ि्र्ाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको 
र्थाथा ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन (तभडान) गराइ र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा 
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र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षर् तसकाइ सामाग्री िथा Book Corner व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ 
प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.१५० का दरले, कक्षा ६-10 प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.२००। का 
दरले, प्रति र्वद्याथी इकाइ लागिका आधारमा प्रारर्म्भक बाल र्वकास कक्षाका लातग प्रति 
र्वद्याथी वार्षाक रु.500। का दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षाक 
रु.200। का दरले र्वद्यालर्लाई अनदुान ददने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट 
ि्र्ाङ्कलाई कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन गरेको पाइएन । जसले गदाा 
वास्िर्वक र्वद्याथी संख्र्ाभन्दा बढी तनकासा गएको छैन भन्न सक्न ेआधार भएन। कार्ाालर्ले 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकामा उल्लेख भए बमोर्जम EMIS डाटालाई र्वद्याथी हार्जरी 
परु्स्िका, परीक्षामा सहभागी संख्र्ा र अनगुमनबाट र्वद्याथीहरुको र्थाथा ि्र्ाङ्कसँग सत्र्ापन 
गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरेर मार अनदुान तनकासा ददनपुदाछ। र्सरी र्स्िो प्रकृर्ा 
वेगर र्वधालर्लाई संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान भनी रु ८८६०००।०० तनकाशा भएको 
देर्खन्छ। र्सरी तनकाशा गररएको रकमको र्ववरर् पेश गनुा पने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८८६००० 

80.  गर्कको सम्झौिािः ९५।०७७।०३।१७ साक्षर अतभर्ान नेपाल कार्ाक्रम अन्िगिा तनरक्षरको 
नामनामेसी संकलन गना भनी ५ जना गर्कहरुलाई प्रतिपररवार रु १० का दरले जम्मा 
४५२० पररवारको रु ४५२०० भकु्तानी गरेको छ। गर्कको तनर्म्ि करारमा भनाा गररएको 
कमाचारीलाई तनरक्षर ि्र्ाक संकलन गरेवापि अतिररक्त भकु्तानी गने सम्झौिा संलग्न छैन। 
अििः सम्झौिा पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

४५२०० 

 समातनकरर् चाल ुिफा   

81.  खेलकुद सामाग्रीिः २९६।०७६।१०।२२ श्री एसएम टे्रडसावाट रु २९७२०१ को र्क्रकेट 
िथा फुटवल सामाग्री खररद गरेको देर्खएपतन कुन प्रर्ोजनको तनर्म्ि खररद गरेको स्पष्ट छैन। 
लागि अनमुान वेगरको खररद गररएको सामाग्री र्जन्सी खािामा प्रर्वष्टी गररएको भनेपतन स्टोरमा 
परीक्षर् गदाा उपलव्ध हनु सकेन िथा हस्िान्िरर् फारमसमेि पेश हनु सकेन। अि उपरोक्त 
खेलकुद सामाग्री खररद गररएको हो भन्ने आधार पेश गने रु 

 

 

 

 

 

२९७२०१ 

82.  गाडी भाडा ३१२।०७६।१०।२९ लेखा अतधकृि रामेश्वर र्घतमरेलाई जलेश्वर वस्दा 
जलेश्वरवाट कार्ाालर् आउन जान भनी ८ ददन तनजी प्रर्ोजनको तनर्म्ि गाडी भाडा वापिप्रति 
ददन रु ४००० का दरले  भकु्तानी गरेको छ। प्रति ददन रु ४००० गाडी भाडा पाउने आधार 
प्रमार् भए पेश गने अन्र्था असलु हनुपुने पने रु   

 

 

 

 

३२००० 

83. 5 होटल तबल ५८५।०३।२९ मेर्र श्री अशोक कुमार मण्डलले ०९।०४ देर्ख ०९।२० 
सम्म काठमाण्डौ भ्रमर् गदाा दैतनक भ्रमर् भत्ता रु १०००० तलएको देर्खन्छ। भ्रमर् अर्वधमा 
तनजले भ्रमर् भत्ताका अतिररक्त होटल र्नुाइटेड नमस्िे नेपालको ६ ददनको होटल वास खचा 
भनी रु ५०८५० समेिको र्वल पेश गरेकोमा कार्ाालर्ले सो समेि भकु्तानी गरेको छ। र्सरी 
कार्ाालर्को कामले भ्रमर् गदाा भ्रमर् र्वल वापिको रकम भकु्तानी भई सकेकोमा पनु होटल 
वासको समेि र्वल भकु्तानी गना तमल्ने काननुी आधार भए पेस गनुापने अन्र्था असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

५०८५० 

84.  अनगुमन भत्ता  ५८७।०३।२९ पातलका तभरका र्वतभन्न र्ोजनाहरु अनगुमन गरेको भतन 
मेर्र, इर्न्जतनर्र िथा वडा सर्चवलाई अनगुमन भत्ता वापि रु २१८०२५ भकु्तानी गरेको छ। 
र्सरी नगरपातलका तभरकै र्ोजनामा अनगुमन गरेवापि भत्ता तलन पाउने काननुी व्र्वस्था रहेको 
देर्खदैन। अि तनम्नानसुार भकु्तानी भएको अनगुमन भत्ता असलु हनु ुपने रु 

नाम पद ददन दर जम्मा करकटी खदु भकु्तानी 
अशोक मण्डल नगरप्रमखु ५७ १५०० ८५५०० १२८२५ ७२६७५ 

मनोज कुमार साह इर्न्जतनर्र ५७ १५०० ८५५०० १२८२५ ७२६७५ 

रामवाव ुसाह वडा सर्चव ५७ १५०० ८५५०० १२८२५ ७२६७५ 

 जम्मा     २१८०२५  

 

 

 

 

 

२१८०२५ 
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85.  नारी ददवस ५९९।३।३० पातलकाले फाल्गरु् २५ मा नारी ददवस मनाउदा भएको खचा भतन 
वडा सर्चव रामवाव ुसाहले पेश्की फर्छ्योट गदाा रु ३५०००० को र्वल पेश गरेकोमा भौचरमा 
संलग्न र्वल भरपाई िथा िर्स्वरवाट कार्ाक्रममा खचा भएको हो भन्ने एर्कन गना सर्कएन। 
अििः र्वल भरपाई पेश गनुा पने रु 

 

 

 

 

३५०००० 

86.  स्वास््र् र्शर्वर ६०१।०३।३० वडा न ७ मा स्वास््र् र्शर्वर संचालन गरेवापि  वाडन ७ 
का अध्र्क्ष शम्भ ुशाहलाई रु १ लाख भकु्तानी गरेकोमा र्ससम्वन्धी आवस्र्क र्वल भरपाइ 
कागजाि पेश नभएकोले खचा भए नभएको एर्कन गना सर्कएन। अि र्वल भरपाई पेश हनुपुने 
रु 

 

 

 

१००००० 

87.  भरपाई वेगर र्विरर् ५९२।३।३० नगर र्शक्षा सतमतिको र्वतभन्न तमतिमा वैठक वसे वापि ६ 
ददनको रु १५०० का दरले तनम्नानसुार ७ जनालाई करकटी गरी रु ५९९२५ वैठक भत्ता 
भकु्तानी गरेको भनी र्शक्षा संर्ोजक देवनारार्र् तसंहलाई भकु्तानी गरेको छ। नगर र्शक्षा 
सतमतिको वैठकमा भत्ता तलन पाउने काननुी व्र्वस्था भएको देर्खदैन। साथै संलग्न भरपाईमा 
हस्िाक्षर समेि गरेको देर्खएन। र्सरी काननुी व्र्वस्था नभएको िथा भरपाई वेगर र्विरर् 
गररएको तनम्नानसुारको रकम असलु हनु ुपने रु 

नाम पद  ददन दर जम्मा कर खदु भकु्तानी 

तनलाम्वर तमश्र प्रप्रअ ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

सतुनिा देवी कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

राधादेवी र्ादव कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

राम पदाथा मण्डल कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

तधरेन्द्रकुमार मण्डल कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

धमेन्द्र कुमार कर्ा कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

देवनारार्र् तसंह कार्ापातलका सदस्र् ६ १५०० ९००० १३५० ७६५० 

जम्मा      ५३५५०  

 

 

 

 

 

 

 

 

५३५५० 

88.  परामशा सेवा ५९५।०३।३० पातलकाले कृष्र् परामशा सेवालाई ऐन काननु र तनदेर्शका 
िर्ारी व्र्वस्था सर्हिको र्ववरर् समावेस गरी वझुाउन भनी रु ४९९९९९।०० को कार्ा गना 
कार्ाादेश ददएकोमा आव ०७६।०७७ मा कुनै ऐन काननु र तनदेर्शका वनाएको देर्खएन। 
अििः काम सम्पन्न भए नभएको एर्कन गरी प्रमार् पेश गने अन्र्था काम नगरी भकु्तानी भएको 
रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

४९९९९९।०० 

 सामार्जक सरुक्षािफा   
89.  फाटवारी पेशिः – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 

दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संख्र्ा 
र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना 
प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्ख्िर्ारी पाउन े
सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्रहीको लगि 
अधावतधक नगरी र्सवषा पटक पटक तसदाथा वैक तलतमटेडलाई र्विरर् गरेको भनी रु 
६०१४७२०० वैकमा तनकासा िथा रु १६३९३८०० पेश्की तनकाशा ददएकोमा पेश्की 
फछार्ौटसमेि गरेको छैन। अििः वैकमा तनकासा ददएको रकम मध्रे् के कति सम्वर्न्धि 
सेवाग्राहीको खािामा पठार्ो,  कति पठाउन नतमली वाकी रहेको हो सोको र्ववरर् पेश गरी 
वचि रकम र्फिाा हनुपुने रु  
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नभएको रु 

भौ न र तमति र्ववरर् रकम 
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जनकपरु टुडेको परमा १० देर्ख २५ प्रतिशिसम्म छुट ददन सर्कने उल्लेख छ। िर 
कार्ाालर्ले रु ७०१३६३ को र्वल भकु्तानी गदाा कुनैपतन छुट तलएको देर्खदैन। साथै रु 
७००० को र्वल िथा सचुना प्रकासन वेगरनै भकु्तानी गरको देर्खन्छ। र्वल वेगरको भकु्तानी 
रकम असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

७००० 

94.  िातलम भत्ता ३।२०७६। ०६।१२ नगरपातलकाले श्री राजेन्द्र काकीमखु्र् प्रर्शक्षक 
लगार्िको समहुबाट तमति समेि उल्लेख नगरी सरुसम्वन्धी ५ ददने िातलम िथा बजेट तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न गरेको देर्खन्छ। नगरपातलकाको कार्ाालर् पररसरतभरै संचालन भएको र्स 
िातलममा लेखा, कम्प्र्टुर, र्ोजना लगार्िको शाखाबाट कमाचारी सहभागी भएकोमा सबैलाई 
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प्रति ददन रु ५००० को दरले भत्ता र्विरर् गरेको देर्खन्छ। र्स्िै कमाचारीलाई भत्ता र्विरर् 
गरेको भरपाई समेि संलग्न छैन। र्सरी कार्ाालर्को काममा कार्ाालर् समर्मा कार्ाालर् 
पररसरतभरै भएको िातलममा सहभागी भएवापि कार्ाालर्का कमाचारीले तलएको भत्ता कर कटी 
गरी वार्क रकम असलु हनु ुपने रु  
कमाचारीको नाम ददन जम्मा भत्ता करकटी  खदु भकु्तानी 
तनलम्वर तमश्र ५ २५००० ३७५० २११५० 

रामेश्वर प्र र्घतमरे ५ २५००० ३७५० २११५० 

कम्र्टुर अपरेटर ५ २५००० ३७५० २११५० 

धनन्जर् शमाा १ ५००० ७५० ४२५० 

जम्मा  ८०००० १२००० ६८०००  

 

 

 

 

 

६८००० 

95.  दिल र्चर्र १२९।०७६।०७।२९ नगरपातलका र श्री र्वश्वकमाा अपाङग संघर्वच 
२०७६।०३।२३ मा भएको सम्झौिा वमोर्जम भनी १० वटा दिल र्चर्र रु १९९५० का 
दरले रु १९९५०० िथा क्रच ५ वटा रु ५०० का दरले रु २५०० एवम िाइट काउन ५ 
वटा रु १५० का दरले रु ७५०० िथा खाना नास्िा र्ािार्ाि खचा लगार्ि गरी रु 
२५०००० श्री र्वश्वकमाा अपाङग संघलाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। आव २०७५।०७६ को 
कार्ाक्रम र्वल र भकु्तानी अनरुोध रहेको िर म.ले.प.फा.न. १८ प्रमार्र्ि वेगर भकु्तानी गरेकोले 
तनर्तमि हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५०००० 

96.  र्वल भरपाई  ८ र ९।०७६।०६।१३ िेस्रो नगरसभा संचालन खचा भनी स्टोर प्रमखु श्री 
मरु्स्लम वैठालाई र्वल भरपाई वेगर रु १५०००० र रु ६९००० गरी जम्मा रु २१९००० 
भकु्तानी गरेको छ। र्स सम्वन्धमा र्वल भरपाई पेश गने अन्र्था असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

२१९००० 

97.  नगरसभा भत्ता  १०।०७६।०६।१३ मा िेस्रो नगरसभामा ददन, राि, र्वहान, वेलकुा खटेको 
भनी तनप्रप्र अ. र लेखा अतधकृि सर्हि ८ जनाले ६ ददनदेर्ख २६ ददनसम्म रु १५०० का 
दरले रु १२३००० मा रु १८४५० कर कट्टी गरी रु १०४५५० खदु भकु्तानी भएको 
देर्खन्छ । कार्ाालर् प्रर्ोजनको तनर्म्ि कार्ाालर्मा भएको कार्ामा तलएको भत्ता असलु हनु ुपने 
रु 

 

 

 

 

 

१०४५५० 

98.  मोवाइल सतुबधा २९८।०७६।१०।२२ करारको कमाचारी कम्प्र्टुर अतधकृि ददतलप 
शाहलाई महालक्ष्मी कम्प्र्टुरवाट रु २०५०० को मोवाइल खररद गरी ददएको देर्खन्छ। 
र्सरी करारको कमाचारीलाई मोवाइल वापिको रकम भकु्तानी ददन तमल्ने आधार भए प्रमार् 
पेश गनुा पने अन्र्था  असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 २०५०० 

99.  मू अ.करमा दिाा नभएको संस्थासंग कारोबार ेिः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म १९ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले मू.अ.करमा दिाा भएकोसँग मार काम गराउन ु पने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले तनम्नानसुार दिाा नभएको संस्था सँग र्वतभन्न कार्ाक्रम र्वतभन्न 
वडामा संचालन गदाा कोटेसन िथा तसधै काम गराई  भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । र्सरी भकु्तानी 
दददा उक्त संस्थाले र्वजक जारी नगरी अन्र् संस्थाको तबल भरपाई सम्लग्न गरी भकु्तानी 
तलएको देर्खर्ो । र्सरी काम गराउने कार्ा तनर्मसंगि नदेर्खदा तनर्न्रर् गनुापने देर्खएको 
साथै कर र्वजक जारी नगरेको अवस्थामा भकु्तानी रकमको १५ प्रतिशिले कर कट्टी गनुापनेमा 
तनम्न बमोर्जम घटी कर कट्टी गरेको रु. 

गो भौ न  तमति सस्थाको नाम भकु्तानी 
१५प्रतिशि कर 

कटी हनु ुपने रकम 

कर कटी 
भएको 

नपगु कर 
रकम 

४९०।०३।०७ ओम कम्प्र्टुर केन्द्र २१६९६५ ३२५४५ ३२५४ २९२९१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३७९४३ 
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४९८।०३।०८ सोन ुइलेर्क्ट्रकल एण्ड जनरल स्टोसा ५७२८७३ ८५९३० ८५९३ ७७३३७ 

४५८।०२।२८ ज्र्ोति समाज सेवा कल्र्ार् संस्था १५०००० २२५०० ४९५० १७५५० 

४६९।०२।३२ पिंजली र्ोग र्जल्ला सतमति महोत्तरी २००००० ३०००० ३००० २७००० 

५८३।३।२९ ददपेन्द्र कुमार साह ४८६००० ७२९०० ७२९० ६५६१० 

६०३।०३।३० समाज र्वकास संघ १०००००० १५०००० ८२८४५ ६७१५५ 

६०५।०३।३१ आसमान नेपाल १००००० १५००० १५०० १३५०० 

६१३।३।३१ दाईजो प्रथा तबरूर्द् जनचेिना 
जगाउने कार्ाक्रम सन्चालन बापि... 

३००००० ४५००० ४५०० ४०५०० 

 जम्मा    ३३७९४३ 
 

100.  अन्र् प्रर्ोजन खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(१) बमोर्जम 
र्वनीर्ोर्जि बजेट तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्मा प्राप्त हनुे रकम 
िोर्कएको काममा मार खचा गना सर्कनेमा कार्ाालर्ले छुटै्ट अर्स्ित्व र बजेट व्र्वस्था भएको 
तनकार्लाई समेि तनम्न अनसुार खचा गरेको र कैर्फर्िमा उल्लेख भएको प्रमार् समेि संलग्न 
भएको नदेर्खँदा खचा रकम तनर्तमि देर्खएन । र्सरी खचा गदाा नगरपातलकाको आफ्नो र्वकास 
तनमाार् सम्बन्धी बजेट व्र्वस्थापनमा चाप पने कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवा प्रवाहमा असर पने 
हुँदा र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गनुापने देर्खएको अतनर्तमि  रु. 

भौ.नं./तमति कार्ाालर्को नाम 

भकु्तानी पाउने 
संस्था/व्र्र्क्त 

र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

९७।०७६।०७।
२२ 

इलाका प्रशासन कार्ाालर् 
रामगोपालपरु 

शाअ र्करर् कुमार 
तमश्र 

र्टएतडर् 
भकु्तानी 

२०००० प्रर्ोजन नखुलेको 

१३३।०७६।०७
।२९ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् 
महोत्तरी 

र्जल्ला प्रहरी 
कार्ाालर् महोत्तरी 

 ५७ प्रति 
म्र्ाटे्रक्स 
खररद 

४९४६६८ सौझै खररद एवम हस्िान्िरर् 
फारम नभएको 

२०१।०७६।०८
।३० 

ज्र्ालादारी सवारी चालक मोतिलाल मण्डल कोटपाइन्ट 
खररद 

१४००० तनजी प्रर्ोजनको तनर्म्ि 

२०२।०७६।०८
।३० 

ज्र्ालादारी सवारी चालक संर्जव मण्डल कोटपाइन्ट 
खररद 

१४००० तनजी प्रर्ोजनको तनर्म्ि 

२०३।०७६।०८
।३० 

ज्र्ालादारी सवारी चालक सरु्जि मरु्खर्ा कोटपाइन्ट 
खररद 

१४००० तनजी प्रर्ोजनको तनर्म्ि 

८९।०७६।०७।
२१ 

अनसुन्धान कार्ाालर् 
महोत्तरी 

पवन कुमार झा मोटरसाइक
ल ममाि 

१९९०० तनजी मोटरसाइकल ममाि 

५१४ रार्िर् अनसुन्धान पवन कुमार झा मोटरसाइक
ल ममाि 

११३०० तनजी मोटरसाइकल ममाि 

५४६।०३।२३ ससस्त्र प्रहरीवल ससस्त्र प्रहरीवल गाडी ममाि १३६९१ संर्घर् कार्ाालर्को गाडी  
३२७।०७६।११
।०६ 

इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
रामगोपालपरु 

परुुषोिम सवेुनी र्जप ममाि ३०५१० संर्घर् कार्ाालर्को गाडी  

३९१।१२।०७ ससस्त्र प्रहरी ससस्त्र प्रहरी गाडी ममाि ७८२८७ संर्घर् कार्ाालर्को गाडी  
५६८।०३।२७ र्जससका कमाचारी ७ जना र्जससका 

कमाचारी 
भ्रमर् र्वल 
भकु्तानी 

४४००० प्रर्ोजन नखुलेको 

६०२।३।३० र्जससको कमाचारी र्जससको कमाचारी भ्रमर् र्वल 
भकु्तानी 

६००० प्रर्ोजन नखुलेको 

२५८।०७६।०९
।२२ 

इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
रामगोपालपरु 

परुुषोिम सवेुदी गाडी ममाि ११६४१३ संर्घर् कार्ाालर्को गाडी 
ममाि 

 जम्मा   ८५८७६९   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८५८७६९ 

101.  गि बषाको  भकु्तानी  १६४।०७६।०८।१२ २०७५।०७६ को नगर र्शक्षा सतमतिको 
वैठक भत्ता भतन कार्ाालर्का ७ पदातधकारी िथा १ कमाचारीले रु ४६७५० को वैठक भत्ता 
वझेुको देर्खन्छ। स्थातनर् िहका पदातधकारीको सेवा सरु्वधा सम्वन्धी ऐनमा पदातधकारीले 
वैठकमा सहभागी भए वापि भत्ता पाउने व्र्वस्था देर्खदैन भने कमाचारीले समेि र्स प्रकारको 
भत्ता तलन पाउने व्र्वस्था छैन। र्शक्षा सतमतिको वैठक ०७५।०९।१६ देर्ख 
०७६।०३।१८ सम्म र्वतभन्न तमतिमा वसेको भनी उल्लेख भएपतन त्र्स वापिको भकु्तानी 
बार्कको कच्चाबारी म.ले.प.फा.न. १८ िर्ार गरी प्रमार्र्ि समेि गरेको छैन । अि 
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म.ले.प.फा.न. १८ वेगरको र काननुले समेि ददन तमल्ने व्र्वस्था नभएको भत्ता रकममा 
करकट्टी गरी खुद भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु  

 

४६७५० 

102.  कमाचारी आवास : कार्ालर्ले र्वतभन्न कमाचारीको आवासको तनतमत्त भनी मातसक रु १६००० 
का दरले वार्षाक रु १९२००० रंजना चौधरीलाई भकु्तानी गरेको छ। र्स सम्वन्धमा सम्झौिा 
समेि पेश हनु सकेन। कमाचारीलाई आवास सरु्वधा ददन पाउने आधार प्रमार् भए पेश गने 
अन्र्था असलु हनुपुने रु   

 

 

 

 

१९२००० 

103.  र्विरर् भरपाई  : १९४।०७६।०७।२९ वाड न ४ ले सास्कृतिक कार्ाक्रम अन्िगाि प्रमोद 
गेष्टहाउस वददावासवाट रु १ लाखमा २०० थान र्टसटा खररद गरेको छ। खररद र्वलको तमति 
केरमेट गरेको र सक्कल र्विरर् भरपाई समेि पेश गरेको छैन। त्र्स्िै र्विरर् गरेको िर्स्वर 
समेि नरहेकोले खचा एर्कन गना सर्कएन। अििः र्विरर् भरपाई पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

१००००० 

104.  र्ोग र्शर्वर  : ४६९।०७७।०२।३२ पंिजली र्ोग र्जल्ला सतमति महोत्तरीले र्वतभन्न वडामा 
र्ोग र्शर्वर संचालन गरेवापि रु २००००० भकु्तानी गरेको छ। र्शर्वर संचालन भएका 
वडाहरुको तसफाररस एवम कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको देर्खन्छ।अििः प्रतिवेदन िथा 
तसफाररस पेश हनुपुने रु  

 

 

 

 

२००००० 

105.  गाडी भाडा : ५०१।०७७।०३।१५ प्रप्रअले गाडीवालाको हस्िाक्षर र्वनै एकिर्फा  रुपमा 
हस्िाक्षर गरी त्र्सैलाई सम्झौिामानी ०७६ को चैरदेर्ख ०७७ असाढसम्मको मातसम रु 
१२००००ले रु २४०००० भकु्तानी गरेको छ। सवारीसाधनसंग सम्वर्न्धि कुनै कागजाि 
िथा भकु्तानीको तनतमत्त कुनै अनरुोध पर समेि संलग्न छैन। भकु्तानी गदाा सम्झौिमा उल्लेर्खि 
नाम भोला मेहत्तर सढुीलाई नगरी देवनारार्र् चौधरीलाई गरेको देर्खन्छ। र्सरी कार्ाालर्को 
िफा वाट मार एक पर्क्षर् सम्झौिा वनाई सवारी साधनसंग सम्वर्न्धि कागजाि समेि संलग्न 
नगरी सम्झौिामा उल्लेर्खि नाम भन्दा फरक नाममा भकु्तानी ददएकोले गाडी भाडामै तलएको हो 
भनी एर्कन गना सर्कएन। अििः र्स सम्वन्धमा कार्ाालर्ले छानर्वन गरी एर्कन गनुा पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४०००० 

106.  क्षमता असिवदृ्धि : ५५३।०३।२४ कमाचारीको क्षमिा अतभवृर्र्द् गना भनी एड्भान्स ररसिथ 
िेननङ्ग एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रा  .सल. को समनत ०७७।०३।२४ मा रु २९५०६० भुक्तानी गरेको छ। 
यस्तै कायाथपासलकाको सदश्यको क्षमता असभवदृ्चधगनथ भनी पुन समनत ०३।२४ मा रु १९६३५८ 
एड्भान्स ररसिथ िेननङ्ग एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रा .सल. लाई भुक्तानी गरेको छ। तर दवु ैकायथको 
ननसमत्त प्रस्ताव आव्हान, छनोट प्रकृया, सम्झौता, कायथसम्पन्न, अनुगमन तर्ा कायथक्रमको 
तजस्वर पेश हुन सकेन । कमथिारीको भत्ता वाडेको भरपाई राखी भुक्तानी गरेकोले कायथक्रम 
भएकैहो भनी एककन गनथ सककएन। अतः कायथक्रम संिालन भएको पुष्टी गने प्रमाण पेश 
हुनुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९१४१८ 

107.  लामखुट्टे ननयतरण : ५५६।०३।२४ लामखुट्टे ननयन्रणको लाचग औषचध छककथ ने कायथ 
गरको भनी रु १ लाखमा कजन्टन्जेन्सी र कर कट्ट्रट गरी रु ९५५४५ ट्रदपक कुमार मण्डललाई 
भुक्तानी गरेको छ। तर यस कायथक्रम अन्तगथत लामखुटे छरेको वववरण पेश हुन सकेन भने 
वैसाख १६ मा कायाथदेश ट्रदएकोमा वैसाख ९ गतेकै ववल भरपाई पेश गरेको छ।  अतः 
कायथक्रम संिालन भए नभएको एककन गरी प्रमाण पेश हुनुपने रु 

 

 

 

 

 

 

१००००० 

108.  नपाउने भत्ता : ५२८।०३।१९ आधारभिु िथा आकर्स्मक सेवाको लातग औषधी खररद 
पूवाानमुान पररमार् तनधाारर् िथा स्पेतसर्फकेसन िर्ार गनेकाममा समेि कार्ाालर्को १३ 
कमाचारीले रु २७४०० तनम्नानसुारको भत्ता भकु्तानी तलएको छ। र्सरी कार्ाालर् समर्मै 
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कार्ाालर् तभरकै कमाचारीमार वसी पूवाानमुान गने कार्ा वापि भकु्तानी गना तमल्ने आधार भए 
प्रमार्पेश गने अन्र्था करकर्ट्ट वाहेकको रकम असलु हनु ुपने रु 

कमाचारीको नाम ददन जम्मा भत्ता कर कटी खदु भकु्तानी 
तनलाम्वर तमश्र ४ ६००० ९०० ५१०० 

अच्छेलाल दास ४ ६००० ९०० ५१०० 

मसुतलम वैठा ४ ३००० ४५० २५५० 

ददतलप कुमार साह ४ ३००० ४५० २५५० 

र्फरोज आलम ४ ३००० ४५० २५५० 

धनन्जर् शमाा २ ८०० १२० ६८० 

शोतभि मंडल २ ८०० १२० ६८० 

मोिीलाल मंडल २ ८०० १२० ६८० 

संर्जव मंडल २ ८०० १२० ६८० 

जिन मंडल २ ८०० १२० ६८० 

राम इश्वर महत्तो २ ८०० १२० ६८० 

िेिरी देवी २ ८०० १२० ६८० 

गंगो देवी २ ८०० १२० ६८० 

 जम्मा   २३३९०  

२३२९० 

109.  खचा प्रभावकारीिः ५२७।०३।१९ वेटी वचाउ वेटी पढाउ कार्ाक्रम अन्िगाि मेर्र उपमेर्र 
िथा अन्र् २१ जना कमाचारीलाई माघ १० र १७ गिे शतनवारका ददन छोरी र्शक्षा र्वमा 
र्शर्वर संचालन गना सहभागी भएवापि रु ३४००० भकु्तानी गरेको छ। र्स सम्वन्धी र्शर्वर 
संचालनमा भएको अन्र् खचा िथा िर्स्वर संलग्न नभएकोले कार्ाक्रम संचालन भएको हो भन्न 
सर्कएन। अििः कार्ाक्रम संचालननै नगरी कार्ाालर्का कमाचारीले भत्ता तलएकोले कर कट्टी 
वाहेकको रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

२८९०० 

110.  र्विरर् भरपाईिः २१।०७६।०६।१५ तमति आर्श्बन १२,१४ र १५ मा आफररन 
इन्टरप्राइजेजवाट १३ जोर एतडदास जतु्ता ३० सेट, रेनकोट लगार्िका सामाग्री खररद गरेको 
भनी रु  २८३६८६ भकु्तानी गरेको छ। खररद गररएको सामाग्री कुन प्रर्ोजनको लातग खररद 
गररएको स्पष्ट नभएको िथा स्टोरमा समेि रहेको देर्खएन। र्विरर्को भरपाई समेि पेश 
भएन। अि उल्लेर्खि सामाग्री खररद गरेकै हो र र्विरर् भएको हो भनी एर्कन गने आधार 
प्रमार् पेश गनुा पने रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

२८३६८६ 
111.  काननु तनमाार्िः ६०३।०३।३० न्र्ार्र्क सतमि व्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्ा गरे वापि समाज 

र्वकास संघ नेपाललाई रु १० लाख भकु्तानी गरेकोमा छनोटको कागजाि पेश हनु नसकेको र 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन समेि संलग्न नभएकोले र्स सम्वन्धी कार्ा भएको भनी एर्कन गना 
सर्कएन। अििः ऐन तनर्म काननु तनमाार् भएको भए प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

१०००००० 

112.  मेकातनकल िातलम : ६०५।०३।३१ कार्ाालर्ले ३ मर्हने मोटरसाइकल मेकातनकल 
िातलमको तनतमत्त आसमान नेपालसंग रु १००००० को सम्झौिा भएको छ। संस्थाले ३ 
मर्हना िातलम ददनपुनेमा  फेव्रअुरी २ देर्ख माचा २३ सम्म जम्मा १ मर्हना २२ ददनमार 
िातलम संचालन गरेको देर्खन्छ। भकु्तानी भन ेसहभागी भत्ता वाहेक परैु अर्वधको िातलम खचा 
संलग्न गरेको छ । िातलम पस्चाि ददएको प्रमार्पर १ जनाको मार संलग्न छ। सम्झौिा 
वमोर्जम र्वधाथीको र्ोगदान वापिको प्रति र्वधाथी रु १००० टोकन मनी समेि असलु गरेको 
देर्खदैन। अि संलग्न प्रर्शक्षाथीको प्रमार् पर पेश हनु ुपने रु  
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113.  वडाको कार्ाालर् संचालन : नगरपातलकाले हरेक वडाको कार्ाालर् संचालन खचा भनी वडा 
सर्चवलाई मातसक रु १३००० का दरले भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। नगरपातलका तभरका ९ 
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वडाको प्रति मर्हनाको रु १३००० का दरले वार्षाक ९ वटै वडाको जम्मा रु १४०४००० 
खचा भएको देर्खन्छ। र्सरी वडा सर्चवले मातसक कार्ा संचालन खचा भकु्तानी तलदा र्वल 
भरपाईहरु कतिपर्मा र्वल नम्वर, तमति, प्रर्ोजन लगार्ि नखलेुका र व्र्र्क्तगि प्रकृतिका 
कार्ाको समेि खचाको भकु्तानी ददएको देर्खन्छ। मातसक वडा संचालन खचा भकु्तानी दददा समेि 
वडाको लातग स्टेसनरी सामाग्री नगरपातलकावाट खररद भएको देर्खन्छ। साथै संर्वधान ददवस 
मनाउन भनी पनु रु १०००० प्रतिवडालाई र छठ पजुालाई भनी रु ६०००० प्रति वडालाई 
भकु्तानी गरकोछ। अि र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ। 

114.  डोर हार्जर र्वनै भकु्तानीिः सवारी चालक िथा सहचालक वनपालेलगार्िलाई डोर हार्जरको 
आधारमा भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। िर र्वतभन्न मर्हनामा सवारी चालक लगार्िलाई डोर 
हार्जरमा उपर्स्थति वेगरनै भकु्तानी भएकोछ। हार्जर वेगर तनम्नानसुारलाई भकु्तानी गरेको भए 
प्रमार् पेश गनुा पने अन्र्था असलु हनुपुने रु   
भौ न र तमति नाम पद मर्हना ददन जम्मा रकम 

१७।०६।१ संर्जव मण्डल हस चालक आर्स्वन १६ ११२०० 
१७।०६।१ मोतिलाल मण्डल हस चालक आर्स्वन १६ ११२०० 
४१४।१२।३० संर्जव मण्डल हस चालक चैर ५ ३४८९।७५ 

४१४।१२।३० मोतिलाल मण्डल हस चालक फाल्गरु् ५ ३४८९।७५ 

४१४।१२।३० लतलि चौधरी डोजर चालक चैर ५ ६२३७ 

४१४।१२।३० सोतभि मरु्खर्ा ट्र्र्ाक्टर चालक चैर ५ २४७५ 

४१४।१२।३० टपेश्वर मरु्खर्ा वनपाले चैर ५ १३२० 

४१४।१२।३० राम मण्डल सवारी चालक चैर ५ १९८० 

४३८।०२।६ संर्जव मंडल सवारी चालक वैसाख ३० ददन २१६३६ 

४३८।०२।०६ सतुनल कुमार मंडल सहचालक फाल्गरु् चैर ९ ददन ५४४५ 
 जम्मा    ६८४७२।५०  
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115.  खचा  प्रर्ोजन  : १४५।०७६।०८।०९  मेर्रका स्वर्कर् सर्चव राम जानकी मण्डलले 
र्वतभन्न तमतिमा वददावास जनकपरु गौशाला लगार्िको ठाउमा खाना खाजा वापिको खचा भनी रु 
८५००० र गाडी सतभातसग भनी रु ४२००० गरी जम्मा १२७००९ भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। 
खचाको प्रर्ोजन िथा के कार्ाक्रमको तनर्म्ि खचा गरेको र्ववरर् पेश गरेको छैन। अििः प्रर्ोजन 
वेगरको खचा तनर्तमि नभएको रु 

 

 

 

 

 

१२७००९ 

116.  व्र्र्क्तगि खचा : सावाजतनक सम्पर्त्त तनजी प्रर्ोजनमा खचा गना पाइदैन । िर तनम्न कमाचारीले 
तनर्ज मोवाइल िथा इन्टरनेट ररचाजाको भकु्तानी समेि कार्ाालर्वाट गरेकोले असलु हनु ुपने रु 

गोभौ न कमाचारीको नाम खचा रकम 

३८४।१२।०६ तनलाम्वर तमश्र मोवाइल ररचाजा ५००० 

४३६।०७७।०२।६ तरलोक राना तनजको नाममा रहेको इन्टरनटे ११०१८७ 

४५०।०२।१४ तनलाम्वर तमश्र मोवाइल ररचाजा ५००० 

४५०।०२।१४ तरलोक र्ादव मोवाइल ररचाजा ५००० 

४५०।०२।१४ ददतलप शाह मोवाइल ररचाजा ५००० 
४५७।०२।१७ तनलाम्वर तमश्र मोवाइल ररचाजा ५००० 
  जम्मा १३५१८७  

 

 

 

 

 

१३५१८७ 

117.  स्वास्थ िफा  
६।०७६।०६।१४ स्वास््र्का कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पास नभएकोले कमाचारीको िलव 
भत्ता  िथा ग्रडे भकु्तानी सम्वन्धमा भएको खचा एर्कन हनु सकेन। िलव भकु्तानी गदाा कतिपर् 
भौचरमा िलव भकु्तानी गदााको कच्चावारी वैक आदेश लगार्िको कागजाि संलग्न छैन। 
र्वतभन्न कमाचारीको ०७६ श्रावर्देर्ख आर्स्वनसम्मको िलव भत्ता िथा दशै खचा रकम समेि रु 
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४५२९२८२।३० खचा लेखेको छ। र्स सम्वन्धी िलव तसटको कच्चेवारी एवम वैक आदेश 
लगार्िको कुनै कागजाि संलग्न नभएकोले खचा एर्कन गना सर्कएन। साथै सम्मातनर् सवोच्च 
अदालिको तनर्ार् वमोर्जमको छुट ग्रडे वापिको समेि रकम भकु्तानीको सम्वन्धमा एर्कन 
गररन ुपदाछ। 

 

 

118.  क्षर्रोग  गोष्ठी : ११०।०७७।०३।२१ क्षर्रोग कार्ाक्रमको दोस्रो र िेस्रो चौमातसक 
वापिको खाजा खाना र्ािार्ाि लगार्िको र्वल भरपाई संलग्न गरी कार्ाालर्को स्वास््र् शाखा 
प्रमखु श्री अतनल कुमार पाण्डेर्लाई रु ५१००० भकु्तानी गरी खचा लेखेपतन कैले कहा कुन 
तमतिमा गोष्ठी संचालन भएको भन्ने कागजाि र िर्स्वर समेि संलग्न नभएकोले कार्ाक्रम भएको 
भन्ने सम्वन्धमा एर्कन गना सर्कएन। 

 

119.  औषधी ढुवानीिः १९।०७।२९ औषधी ढुवानी गरेको भनी रु ५१००० खचा लेखी स्वास््र् 
संर्ोजक रामचन्द्र र्ादवलाई ढुवानी खचा भकु्तानी गरेकोमा रु ३४००० को ढुवानीको 
फोटोकपी भरपाई मार संलग्न भएको र रु १७००० को भरपाईनै नभएको देर्खर्ो। ढुवानी 
गदााको रु ११४०० को भ्रमर् खचा र्वल स्वीकृतिर्वनै भकु्तानी गरेको छ। अििः कुन समर्मा 
कहादेर्ख कहासम्म कुन औषधी ढुवानी गरेको हो सोको र्ववरर् पेश हनुपुने रु १७००० र 
भ्रमर् र्वल र्स्वकृि हनु ुपने रु ११४०० समेिको प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

२८४०० 

120.  न्र्ानो झोलािः ३७।०७६।१०।०६ तभमदेव मेतडतसन सप्लार्सा क्षेरपाटीवाट ३५० सेट न्र्ानो 
झोला प्रति झोला रु ९०० का दरले रु ३१४९९९।९३ मा खररद गरेको भनी भकु्तानी गरेको 
छ। साथै न्र्ानो झोला र्विरर् गरेको र्वल भरपाई समेि उपलव्ध हनु सकेन।  अििः 
र्विरर्को भरपाई पेश गनुा पने रु 

 

 

 

 

 

३१४९९९।९३ 

121.  फाइल पेशिः १३२।०३।३० आधारभिु स्वास््र् सेवा केन्द्र तनमाार् कार्ा रामगोपालपरु ८ को 
तनर्म्ि रु ४२८७१८०।०४ मध्रे् प्रथम रतनग र्वल वापि ररर्र्द्तसर्र्द् कन्सट्रक्सनलाई रु 
१६१७०५९।०० भकु्तानी भएको छ। सो भकु्तानी सम्वन्धमा टेन्डर कागजाि, सम्झोिा 
लगार्ि खररद र भकु्तानीसंग सम्वर्न्धि अन्र् कुनै कागजाि पेश हनु आएन। अििः टेण्डर 
कागजाि सर्हिको प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

१६१७०५९ 

122.  औषधी खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 
तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर स्थातनर् ३ आपिुाकबाट र्शलवन्दी दरभाउपर राखी रु 
१९१३३८८।०० र टुक्रा गरी रु ८७७०६३ को औषतध खररद गरेको छ र ओषधी खररदमा 
छुट ददने प्रचनल रहेपतन छुट समेि प्राप्त गरेको देर्खदैन। खररद औषधीको दार्खला देर्खएपतन 
स्टोरमा नरहेको र स्वास््र् चौकीहरुमा समेि हस्िान्िरर् गरेको देर्खदैन। र्स सम्वन्धमा 
कार्ाालर्ले एर्कन गरी हस्िान्िरर् फारम उपलव्ध गराउन ुपने देर्खन्छ।  

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

• आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफाइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं 
र म्र्ाद समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े
नगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको,  

• आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल सामान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन 
अनसुार भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन 
गना सर्कएन ।  

• औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् 
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भई आएको खुल्ने गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 
•  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको 

। 

• र्जएमर्पको प्रमार्पर सर्हि औषधीको र्वल पेश नभएको 
िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी सारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

123.  कृर्ष िफा  
१०६।०७६।०३।२१ वडाफ्लरुोग तनर्न्रर् सम्वन्धी वैठक गरेवापि रामिलेवर मररलाई रु 
२४००० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्स कार्ााक्रममा वैठक भत्ता भनी रु ११५०० र्विरर् 
गरेकोमा र्स सम्वन्धी भरपाई उपलव्ध हनु सकेन। कार्ाक्रम संचालनको तमति वैठकको तनर्ार् 
िथा कार्ाक्रमको िर्स्वर समेि नभएकोले कार्ाक्रम भएकै हो भन्न सर्कएन। अि र्वना भरपाई 
वैठक भत्ता वापि भकु्तानी गररएको रकमको भरपाई पेश हनु पने अन्र्था असलु हनु पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

११५०० 
124.  िलव भकु्तानीिः गररव पररवार पर्हचान िथा पररचर्पर र्विरर्  तनदेर्शका २०७५ को दफा ८ 

वमोर्जम ि्र्ाकं संकलन गना गर्कहरु र सपुररवेक्षक जनशर्क्त पररचालन गना सक्न ेव्र्वस्था 
छ। तनदेर्शकाकै दफा २२ मा ि्र्ाकं संकलन गदाा गर्कलाई प्रति ददन ३७५ पररवारको 
ि्र्ाकं संकलन गने गरी खटाउन ुपने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले र्स्िो ि्र्ाकं संकलन गना 
२०७६ भाद्रदेर्ख ४ जना गर्क र १ जना सपुररवेक्षक करारमा तनर्रु्क्त गरेको देर्खन्छ। ४ 
जना गर्कले प्रति मर्हना ३७५ का दरले ि्र्ाकं संकलन गदाा ११ मर्हना मा नगरपातलका 
तभरको जम्मा घर धुरी संख्र्ा १६५०० को ि्र्ाकं संकलन गनुा पने देर्खन्छ। िर ४ 
गर्कले जम्मा २६८० मार ि्र्ांक संकलन गरेको भतनएको छ। र्सको तनतमत्त तनददार्शकाले 
भने अनसुार ४ गर्कले १ मर्हना २४ ददनमा सम्पन्न गनुा पदाछ। र्स अवतधको जम्मा करार 
सेवा सलु्क रु २४०५५७।०० मार हनु जान्छ। िर कार्ाालर्ले र्स कार्ाको तनर्म्ि िलव 
वापि रु १३५६४३६।०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्स कार्ामा आवस्र्क्ता भन्दा वढी 
िलवमै रु १११५८७९ वढी खचा गरेको देर्खन्छ भने सोही वमोर्जम अन्र् सरु्वधा र भत्तामा 
खचा वढन गएको देर्खन्छ। सावाजतनक कोषबाट भएको  र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गरीन ुपदाछ। 
अििः वढी व्र्र्भार पाररएको रकम तनर्तमि हनुपुने रु 
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125.  खचाको पषु्टी : १३३।०७७।०३।३१ गररव पर्हचान िथा पररचर् पर र्विरर् कार्ाक्रम 
र्वर्वध अन्िगाि प्रर्ोजन नखलुाई आर एस फेमली एण्ड गेष्टहाउसबाट रु ५१९।८० का दरले 
२२० खाना नास्िा सेटको रु ११४३५६ र्वल संलग्न राखी भकु्तानी गररएको छ। कुन 
कार्ाक्रम वापिको खचा हो सो पषु्टी हनुे कागजाि समेि संलग्न छैन। र्वलमा कार्ाालर् प्रमखुले 
समेि प्रमार्र्ि गरेको देर्खदैन। अि खचाको पषु्टी गनुा पने रु 

 

 

 

 

 

११४३५६ 

 कोतभड १९  िफा   
126.  वजेटिः प्रदेश संर्चि कोषबाट प्राप्त रु १५ लाख र स्थातनर् िहको आफ्नै वजेटबाट रु १ करोड 

४२ लाख २० हजार समेि रु १ करोड ५७ लाख २० हजारमा र्स वषा क्वारेन्टाइन होर्ल्डग 
सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थामा रु १ करोड १२ लाख ९३ हजार, औषधी एवम स्वास््र् उपकरर् 
िथा समाग्री खररदमा रु १४ लाख ५९ हजार, जनशर्क्त पररचालनमा रु ११ लाख ४३ हजार 
र अन्र् र्शषाकमा रु ६ लाख ४९ हजार समेि रु १ करोड ४५ लाख ८४ हजार खचा गरी रु 
१३ लाख ३६ हजार वचि गरेको र्हसाव र्ववरर् पेश गरेको छ। उक्त खचा गदाा कार्ाालर्ले 
कोतभड कोष खडा गरेपतन नगरपातलका राजश्व वाडफाड चाल ु र्शषाकबाटै रु ५० लाख राहि 
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र्विरर्को लातग पेश्की ददइएको छ। सो पेश्की हालसम्म फर्छ्यौट भएको छैन। वचि 
रकममध्रे् रु २००३३२ कर कटी दार्खला नगरी दार्र्त्व देखाएको छ। 

127.  क्वारेन्टाइन संचालनिः प्राप्त र्ववरर् अनसुार कुल ३२५ वेडको क्वारेन्टाइन होर्ल्डग सेन्टर 
तनमाार् व्र्वस्थापनको लातग रु १ करोड १९ लाख ४५ हजार पेश्की ददएको छ। १० 
स्थानमा ३२५ वेडमा दैतनक रुपमा वसेको अतधकिम संख्र्ा ११ र असाढ मसान्िसम्ममा 
वसेको कुल संख्र्ा ४४५ जनाको लातग व्र्वस्थापन खचाको लातग भनी  गएको तनम्नानसुारको 
पेश्की फर्छ्यौट भएको छैन। अििःतनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट गनुा पने रु  
समनत गोिौ न वववरण नाम रकम  

पदाचधकारी  

०२/०८/२०७७ ४ 
क्वारेन्टाईन व्यवस्र्ापन,  औषचध 
तर्ा अन्य सामग्री खररद  

कारी कमख्या महतो ५,२५,०००  

०२/०८/२०७७ ४    ,, जय नारायण मण्डल ५,००,०००  

०२/०८/२०७७ ४   ,, जजतेन् र कुमार िौधरी ७,००,०००  

०२/०८/२०७७ ४       ,, मोहम् मद जननफ खााँ ७,५०,०००  

०२/०८/२०७७ ४    ,, राजीन् दर यादव ५,००,०००  

०२/०८/२०७७ ४        ,, राम बाबु यादव ७,७५,०००  

०२/०८/२०७७ ४    ,, राम ववलास मण् डल ५,००,०००  

०२/०८/२०७७ ४                ,, शम् भ ुसाह तलेी ६,१०,०००  

०२/०८/२०७७ ४                      ,, शेष ननराले ७,५०,०००  

०२/१४/२०७७ ५                       ,, कारी कमख्या महतो ५,२५,०००  

०२/१४/२०७७ ५                          ,, जजतेन् र कुमार िौधरी ७,००,०००  

०२/१४/२०७७ ५                             ,, शेष ननराले ७,५०,०००  

०२/२५/२०७७ ६                            ,, जय नारायण मण्डल ५,००,०००  

०२/२५/२०७७ ६                           ,, शम् भ ुसाह तलेी ६,१०,०००  

०३/१५/२०७७ ८                           ,, मोहम् मद जननफ खााँ ७,५०,०००  

०३/२२/२०७७ ११                              ,, राजीन् दर यादव ५,००,०००  

  ९९,४५,०००  

व्यजक्तगत  

०२/०८/२०७७ ४                               ,, रामककशोर िौधरी २०,००,०००  

  २०,००,०००  

  १,१९,४५,०००   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११९४५००० 

128.  जोर्खम भत्तािः  कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्स वषा २६ स्थास््र्कमीलाई १०० र ७५ 
प्रतिशिका दरले रु ८ लाख १८ हजार, १ सरुक्षाकमीलाई रु २० हजार, २ प्रार्वतधक 
कमाचारीलाई रु २८ हजार, ५ प्रशासतनक कमाचारीलाई रु ९० हजार र २ पदातधकारीलाई रू 
४१ हजार जोर्खम भत्ता वापििको रकम भकु्तानी गरेको छ। तनदेर्शका वमोर्जम स्वास््र्कमी 
वाहेक अन्र्लाई जोर्खम भत्ता ददन नतमल्ने अवस्थामा तनम्नानसुार भकु्तानी गरेको छ। र 
नगरपातलकाको तमति ०७७।१।३० को तनर्ार् नं ४ को तनर्ार्ानसुार कोरेन्टाइनमा खर्टन े
र्चर्कत्सक / स्वास््र्कमीलाई प्रतिददन रु १५०० उत्प्ररेर्ा भत्ता रु ५०० संचार प्रति मर्हना 
िथा स्वास््र् संस्थामा खर्टने स्वास््र्कमी िथा अन्र् कमाचारीलाइ रु ५०० उत्प्ररेर्ा भत्ता र 
२५० मातसक संचार सरु्वधा उपलब्ध गराउने तनर्ार् गरे अनसुार तबतभन्न ३५ कमाचाररलाई रु 
११४२७५० भकु्तानी गरेको मध्रे् तनदेर्शका र्वपररि स्वस््र्कमी बाहेक अन्र् कमाचारीलाई 
भकु्तानी भएको तनम्नानसुार रकम वढी व्र्र्भार परेकोले असलु हनुपुने रु 

l;=g+= gfdy/ kb hDdf /sd s/ s^L 
;+rf/ 

vr{ 

v'द भुक्तानी 

/sd 
 

1 czf]s s'df/ d+*n gu/ k|d'v 22500 3375 1500 20625  

2 l;tfb]jL ;fx gu/pkk|d'v 22500 3375 1500 20625  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५९३७५ 
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3 lgnfDj/ ld> lg=k|=k|=c= 22500 3375 1500 20625  

४ lqnf]s s'df/ ofba n]=kf= 22500 3375 1500 20625 
 

५ kjg s'df/ emf cg';+wfg clws[t 22500 3375 750 19875 
 

६ lbnLk s'df/ ;fx s=c= 15000 2250 1500 14250 
 

७ df]=lkm/f]h cfnd vl/bf/ 15000 2250 1500 14250 
 

८ df]ltnfn d+*n *fOe/ 22500 3375 1500 20625 
 

९ ;+hLj d+*n *fOe/ 7500 1125 1500 7875 
 

  hDdf /sd       १५९३७५  

  

129.  औषधी खररदिः पातलकाले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार रु १४ लाख ९९ हजारको र्वतभन्न १० 
आइटम औषधी स्वास््र् सामाग्री एवम उपकरर् खररद गरेको छ। त्र्स्िै र्पर्पइ ५, तभर्टएम 
८९, आरतडटी २०० र थमाल गन १ वटा र्वतभन्न संस्थाबाट प्राप्त भएकोमा सो कति मूल्र्को 
भन्ने उल्लेख छैन।  

 

130.  राहि र्विरर् : ९ वटा वडा रहेको र्स पातलकाले र्वतभन्न लाभग्राही परीवारलाई चामल लगार्ि 
८ आइटम सामाग्री र्विरर् गना तनम्नानसुार र्वतभन्न वडा अध्र्क्षहरुलाई पाररश्रतमक र्शषाकबाट 
रु ५० लाख पेश्की उपलव्ध गराएकोमा लेखापरीक्षर् अवधी २०७७।१०।१० सम्म फर्छ्यौट 
नगरेकोले के कति कसरी र्विरर् गरेको छ र्वश्लषेर् गना सर्कएन। अि तनर्मानसुार पेश्की 
फर्छ्यौट गनुा पने रु  
 

गो भौ न र तमति नाम पेश्की रकम 

३९७।०७६।१२।२० कारी कमख्र्ा महत्तो ५००००० 

३९७।०७६।१२।२० जर् नारार्र् मण्डल ५००००० 

३९७।०७६।१२।२० र्जिेन्द्र कुमार चौधरी ६००००० 

३९७।०७६।१२।२० मोहम्मद जतनफ खा ५००००० 

३९७।०७६।१२।२० रार्जन्दर र्ादव ७००००० 

३९७।०७६।१२।२० रामवाव ुर्ादव ५००००० 

३९७।०७६।१२।२० राम र्वलास मण्डल ७००००० 

३९७।०७६।१२।२०  शम्भ ुसाह िेली ५००००० 

३९७।०७६।१२।२० शेष तनराले ५००००० 

 जम्मा ५००००००  

 

 

 

 

 

 

५०००००० 

131.  १३।०७६।३।३० तमति २०७७।२।७ को कार्ापातलकाको तनर्ार् नं १ अनसुार र्वतभन्न 
३२ वटा र्ोजनाको रकमवाट रकमान्िर गरी रु १४२२०००० प्रकोप व्र्वस्थान कोष 
खािामा ट्रान्सफर गरेकोमा सो खािावाट सोही वमोर्जमका कार्ामा वजेट खचा गनुा पनेमा सो 
नगरी वडा नं ८ को र्वतभन्न सडक ममाि कार्ा गरेको भनी (रकमान्िरको र्ोजना नं २४ मा) 
जानकी सप्लार्सा प्रा. तल. को असार २२ को र्वजकवाट १८३ घ.मी. ग्राभेल प्रतिघनतमटर रु 
२५०० का दरले म.ुअ.कर रू ५९४७५ समेि रु ५१६९७५ को र्वजक संलग्न गरी उ. स. 
अध्र्क्ष श्रवर् कुमार मंडललाइ कन्टेन्जेन्सी रु १५००० कट्टा गरी रु ४८५००० भकु्तानी 
गरेको छ । रकमान्िर गरर सकेको र्ोजना पनुिः तनर्ार् नगरी केतभड कोषको रकम वाट वाटो 
ग्राभेल गने कार्ा गरेकोले तनर्तमि नभएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४८५००० 

132.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको 
तनतमत्त एक आतथाक वषामा गएको पेश्कीसोही आतथाक वषामा फछ्र्र्ौट हनु नसकेमा कार्ाालर् 
प्रमखुले त्र्सरी फछ्र्र्ौट हनु बाँकी रहेको पेश्कीको नामेसीसर्हि के वापि पेश्की गएको हो 
पेश्की खािामा जनाई पेश्की फर्छ्यौट गनुा पने व्र्वस्था तनर्मावलीमा छ । सो अनसुार 
हालसम्म फर्छ्यौट नगरेकोले तनम्नानसुार पेश्की तनर्मावली अनसुार फर्छ्यौट गनुापने देर्खएको  
रु 

 
 
 
 
 
 
 

२४१०८०१० 
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सस.
नं. 

पेश्की सलएको 
समनत 

गो. िौ. 
न. 

पेश्कीको वववरण 
पेश्की सलने ब्यक्ती, फमष 

वा कम्पनीको नाम 
जम्मा 

२ कमथिारी 
१ ०९/१०/२०७६ २१२ पाररश्रसमक कमथिारी ननलाम्बर समश्र १,००,००० 

२ १२/२०/२०७६ ४०१ पाररश्रसमक पदाचधकारी अच्छेलाल दास ८६,१०० 

३ ०३/१९/२०७७ १०० िौमासशक ररभ्यु तर्ा असभमुखीकरण गने अच्छेलाल दास ६०,००० 

४ ०३/१९/२०७७ १०० पोषण कायथक्रम (नेपाल सरकार) अच्छेलाल दास ४०,६०० 

५ ०३/१९/२०७७ १०० 
ननयसमत तर्ा पुणथ खोप ट्रदगोपना र खोप 
ढुवानी अच्छेलाल दास १७,५०० 

६ ०३/१९/२०७७ १०० 
औषचध लगायतका सामाग्रीको ढुवानी तर्ा 
ररप्याककङ र ववतरण समेत 

अच्छेलाल दास ४९,००० 

७ ०३/१९/२०७७ १०० 
ववधुनतय प्रनतवेदनका लाचग इन्टरनेट सेवा 
समशुल भुक्तानी समेत 

अच्छेलाल दास ६७,२०० 

८ ०३/२३/२०७७ ११५ पोषण कायथक्रम (नेपाल सरकार) अच्छेलाल दास १,००,००० 

९ ०३/२८/२०७७ ५७२ अन्य भत्ता अच्छेलाल दास ३,८४,००० 

जम्मा ९,०४,४०० 

३ संस्र्ागत 

१ १२/०२/२०७६ ३७० 
नमुना ववधालयका लागी सशक्षक 
व्यवस्र्ापन 

श्री नेपाल राजष्िय आधारभुत 
ववधालय लक्ष्मीपुर 

५,००,००० 

२ ०३/२४/२०७७ १४ 
ववद्यालय भौनतक पुवाथधार ननमाथण 
अनुदान 

महेन्र रा मा वव 
रामगाेेपालपुर 

१,२९,६२,८२१ 

३ ०३/२४/२०७७ १४ 
ववद्यालय भौनतक पुवाथधार ननमाथण 
अनुदान 

महेन्र रा मा वव 
रामगाेेपालपुर 

२०,३७,१७९ 

४ ०३/२९/२०७७ १२४ कमथिारीहरुको अन्य भत्ता 
प्रार्समक स्वास््य केन्र 
रामगाेेपालपुर 

९७,००० 

जम्मा १,५५,९७,००० 

४ व्यजक्तगत 

१ ०८/१६/२०७६ २७ 
स्वास््यकसमथहरूको क्षमता 
असभवजृध्द,  

अच्छेलाल दास २०,००० 

२ ०८/१६/२०७६ २७ पोषण कायथक्रम (नेपाल सरकार) अच्छेलाल दास २५,६०० 

३ ०८/१६/२०७६ २७ 
महीला स्वास््य स्वयं सेववका 
कायथक्रम (अधथ वावषथक ससमक्षा ) 

अच्छेलाल दास १२,००० 

४ ०८/१६/२०७६ २७ 
ववधुनतय प्रनतवेदनका लाचग 
इन्टरनेट सेवा महशुल समेत 

अच्छेलाल दास ६०,००० 

५ ०९/२२/२०७६ २४६ घर भाडा रञ्जना िाेैधरी १,००,००० 

६ १०/२९/२०७६ ४३ दादरुा रुवेला खोप असभयान अच्छेलाल दास ४९,००० 

७ १०/२९/२०७६ ४३ पोषण कायथक्रम (नेपाल सरकार) अच्छेलाल दास १०,००० 

८ १०/२९/२०७६ ४३ 
ननयसमत तर्ा पुणथ खोप ट्रदगोपना र 
खोप ढुवानी 

अच्छेलाल दास ३४,१५० 

९ १०/२९/२०७६ ४७ कमथिारीहरुको तलव ननहार दास १,२१,१४० 

१० १०/२९/२०७६ ४७ कमथिारीहरुको महगी भत्ता ननहार दास ६,००० 

११ ११/२२/२०७६ ४९ कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्र्ापन  देवनारायण ससह १,२६,२०० 

१२ ११/२२/२०७६ ३४८ 
ववधालयहरुमा कायथरत स का 
हरुकाेे तासलम कायथक्रम 

देवनारायण ससह १,००,००० 

१३ ११/२३/२०७६ ३६१ ववववध कायथक्रम खिथ मुससलम बैठा ५०,००० 

१४ ११/२३/२०७६ ३६२ ववववध कायथक्रम खिथ मुससलम बैठा १,००,००० 

१५ १२/०४/२०७६ ३७६ ववववध कायथक्रम खिथ अच्छेलाल दास ६३,२०० 

१६ १२/२०/२०७६ ३९८ पाररश्रसमक पदाचधकारी कफराेेज आलम ५,००,००० 

१७ १२/२०/२०७६ ४०० पाररश्रसमक पदाचधकारी रामककशाेेर िाेैधरी ४,००,००० 

१८ ०३/०५/२०७७ ९० मात ृतर्ा नवसशशु कायथक्रम  प्रणय कुमार यादव १,४२,००० 

१९ ०३/०८/२०७७ ९ खोप केन्र ननमाणथ ट्रदनेश राय १२,००० 

२० ०३/०८/२०७७ १० खोप केन्र ननमाणथ लक्ष्मण महताेे १२,००० 

२१ ०३/०९/२०७७ ४९९ सभा सञ्िालन खिथ मुससलम बैठा २,००,००० 

२२ ०३/१८/२०७७ ६० 
रामगोपाल बहुमुखी क्याम्पसको 
लागी जग्गा खरीद 

राजकुमार मण्डल ४५,००,००० 
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२३ ०३/१८/२०७७ ५२२ सभा सञ्िालन खिथ मुससलम बैठा १,०४,३२० 

२४ ०३/२३/२०७७ ११६ नसने रोग सम्बजन्ध कायथक्रम,  ववजय कुमार मण्डल ७०,००० 

२५ ०३/२३/२०७७ ११६ 
असभमुखखकरण तर्ा ससमक्षा 
कायथक्रम 

ववजय कुमार मण्डल १,२५,००० 

२६ ०३/२३/२०७७ ११६ पोषण कायथक्रम (नेपाल सरकार) ववजय कुमार मण्डल ४०,००० 

२७ ०३/२३/२०७७ ११६ 
अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड 
अनुगमन सम्वजन्ध असभमुखखकरण  

ववजय कुमार मण्डल १,००,००० 

२८ ०३/२४/२०७७ ५५५ कमथिारीको बैठक भत्ता मुससलम बैठा ५,००,००० 

२९ ०३/२६/२०७७ १९ खोप केन्र ननमाणथ ननहार दास १२,००० 

३० ०३/२६/२०७७ २० खोप केन्र ननमाणथ िन्देश्वर मण्डल १२,००० 

जम्मा ७६,०६,६१०  
133.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू 

फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ ।  पातलकाले गि र्वगि 
वषाको वेरुज ुफर्छ्यौट गरी सम्परीक्षर्को लातग अनरुोध नगरेकाले र्ो वषा सम्परीक्षर् भएको 
छैन ।  

 

134.  संर्चि कोष िथा वेरुजकुो र्स्थति: पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरर्, वेरुज ु(र्वतनर्ोजन, राजश्व, 
धरौटी र अन्र् कारोवार) बतगाकरर् र अद्यावतधक वेरुजकुो र्स्थति क्रमश: अनसुचुी -१, 
अनसुचुी - 2 र अनसुचुी - 3 मा समावेश गररएको छ । 
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स्थातनर् िह संर्चंिकोष र्ववरर् अनसूुर्च 1 
2076/77 रु हजारमा 

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम बेरुजपु्रतिशि 

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचा पँूर्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

 

1 2 
3 4 5 6(2+3+4+5) ७ ८ ९ १०(7+8+९) 

1१(1+6-
१०) 

१ 
रामगोपालपरु 
नगरपातलका 

महोत्तरी ८६५५५३ २२८०६८ २६.३५ १८४९८ २७८६९५ ५०६९५ १३३२५ १२८३४५ ४७१०६० ६७८६२ ८७९३८ २३८६९३ ३९४४९३ ९५०६५ 

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

(रु हजारमा) 

तस.न. 
स्थातनर्िह
को नाम 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेशे्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र्  जम्मा 

१ 
रामगोपालपरु 
नगरपातलका 

महोत्तरी 
४६ ९६ २२८०६८ ० ० ० ४६ ९६ २२८०६८ २९५० ९३९६ १५८०२५ ० ० १६७४२१ २५१५५ ३२५४२ ५७६९७ 

                                        अधावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                                                अनसूुची-3 
                                       2076/77                                                                                  (रु हजारमा) 

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषा 
सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 

गि वषासम्मको 
र्थाथा बाकी ं
वेरूज ु

सं प को लातग 
अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ु

५८ औ ँ प्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

१ 
रामगोपालपरु 
नगरपातलका 

महोत्तरी ६२८२७ ५७८६ ६८६१३ ० ० ० ० ६८६१३ २२८०६८ २९६६८१ ५९३९३ 


