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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूर दृष्टि (Vision) 
 

जनष्टहिका लातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission) 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने। 

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

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values) 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 209 तमतिाः २०७८।०5।4 

 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

बनेपा नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
काभ्रपेलfञ्चोक । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन। 

 

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

 

 

 

 

  

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। 
लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी 
ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेकोछ ।  

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

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

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

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

 
 

 

  (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४ गिे महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९ 

च.नं.: 264 तमतिाः२०७८/5/4 

 

श्री  नगर प्रमखुज्रू्,  

बनेपा नगरपातलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्सस्ँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरणले 
स्थानीर् िहसंग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको 

भएिापतन समग्र आतथिक कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन ।  
२. लेखापरीक्षणबाट रु.3 करोड 83 लाख 52 हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.78 लाख 17 हजार,  प्रमाण 

कागजाि पेश गनुिपने रु.1 करोड 23 लाख 24 हजार र पेश्की रु.1 करोड 82 लाख 11 हजार रहेको छ ।   
३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७8।3।05 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 

प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 
3६(छत्तीस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापररक्षणको क्रममा 
प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन  भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्जम 
सही र र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि 
आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिरीक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर 
कार्िकाररणी, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका 
छन  । 

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

(ईतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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बनेपा नगरपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

2076/77 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले बनेपा नगरपातलकाको स्थापना भएको हो 
। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि बनेपा 
नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अतिगिि १4 वडा, 72 सभा सदस्र्, ५४.५९ वगि ष्टकलोतमटर 
क्षेरफल िथा ५५ हजार ६२८ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् संन्चि कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोन्जम नगरपातलकाले प्राि 
गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनमा भएका आर्-व्र्र् ष्टहसाबको आतथिक वर्ि 
2076/77 को ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ तनम्न बमोन्जम रहेको छाः 
 

वििरण टिप्पणी 
यस िर्षको रु. 

बजेि 
आफैले गरेको 
प्राप्प्ि/भुक्िानी 

िस्िुगि/सोझै 

भुक्िानी 
जम्मा 

प्राप्िी (क+ख)   १,३८,६०,५२,२४४ ९१,९८,७४,९०५.२०   ९१,९८,७४,९०५.२० 

क. प्राप्प्ि (संचििकोर्मा आम्दानी बााँचिने)   ८२,५०,८१,००० ७०,८६,४१,७३८.७२ ० ७०,८६,४१,७३८.७२ 

११००० कर ११ २०,३९,५४,००० २०,९६,६६,३२४.४४ ० २०,९६,६६,३२४.४४ 

१३००० अनुदान   ५७,७४,१७,००० ४६,५८,३३,४००.२५ ० ४६,५८,३३,४००.२५ 

संघीय सरकार १२ ५०,७७,७३,००० ४२,२५,६३,०५१.७५ ० ४२,२५,६३,०५१.७५ 

प्रदेश सरकार १२ ६,९६,४४,००० ४,३२,७०,३४८.५० ० ४,३२,७०,३४८.५० 

१४००० अन्य राजस्ि   ४,३७,१०,००० ३,३१,४२,०१४.०३ ० ३,३१,४२,०१४.०३ 

ख. अन्य प्राप्प्ि   ५६,०९,७१,२४४ २१,१२,३३,१६६.४८   २१,१२,३३,१६६.४८ 

वििरण गनष बाकी राजस्ि   ० ० ० ० 

कोर्हरु   ४०,६९,००,००० ५,६३,४८,८३४.७८ ० ५,६३,४८,८३४.७८ 

िरौिी   ० ३४,२१,१५३.७० ० ३४,२१,१५३.७० 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम   १५,४०,७१,२४४ १५,१४,६३,१७८ ० १५,१४,६३,१७८ 

भुक्िानी (ग+घ)   १,५५,४०,५२,२४४ ७६,०६,१९,५८९.१५   ७६,०६,१९,५८९.१५ 

ग. भुक्िानी (सप्चिि कोर्बाि)   ९९,३०,८१,००० ५८,९२,२०,६२७.११   ५८,९२,२०,६२७.११ 

   २१००० पाररश्रममक / सुवििा १८ १३,७२,५४,००० १०,८१,५७,४६५.७२ ० १०,८१,५७,४६५.७२ 

   २२००० मालसामान िथा सेिाको उपयोग १८ ७,३०,४०,००० ३,२७,८५,७८७.५७ ० ३,२७,८५,७८७.५७ 

   २४००० ब्याज, सेिा शुल्क िथा बैंक कममशन १८ १०,००,००० २,१५,४७०.२० ० २,१५,४७०.२० 

   २५००० सहायिा (Subsidy) १८ २३,३८,०५,००० २१,७२,०२,८११.२५ ० २१,७२,०२,८११.२५ 

   २७००० सामाप्जक सुरक्षा १८ ८३,५०,००० ३०,०१,३६४ ० ३०,०१,३६४ 

   २८००० अन्य खिष १८ ७७,००,००० ७,०३,००० ० ७,०३,००० 

   ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / प ाँजीगि खिष १८ ५२,०९,३८,००० २१,८१,७८,८७६ ० २१,८१,७८,८७६ 

   ३३००० दाययत्ि १८ १,०९,९४,००० ८९,७५,८५२.३७ ० ८९,७५,८५२.३७ 

घ. अन्य भ क्िानी   ५६,०९,७१,२४४ १७,१३,९८,९६२.०४   १७,१३,९८,९६२.०४ 

कोर्हरु   ४०,६९,००,००० १,८४,४१,१८७.३४ ० १,८४,४१,१८७.३४ 

िरौिी   ० १४,७७,१६४.७० ० १४,७७,१६४.७० 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अन्य कायषक्रम   १५,४०,७१,२४४ १५,१४,६३,१७८ ० १५,१४,६३,१७८ 

कट्िी रकम भुक्िानी/दाखखला गनष बाकी     १७,४३२   १७,४३२ 

ङ. यो िर्षको बिि (न्युन)   (१६,८०,००,०००) १५,९२,५५,३१६.०५   १५,९२,५५,३१६.०५ 

ि. गििर्षको प्जम्मेिारी रकम (अ.ल्या)     २९,७८,८२,०२९.०५   २९,७८,८२,०२९.०५ 

िर्ाषन्िको बाकी रकम (ङ + ि)   (१६,८०,००,०००) ४५,७१,३७,३४५.१०   ४५,७१,३७,३४५.१० 

बैंक िथा नगद बाकी २४   ४५,७१,५६,७७७.१०   ४५,७१,५६,७७७.१० 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा 
िोष्टकएअनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। 
र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोन्जम छन  । 

• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको 
खचि स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• नगरपातलकाले बैंक समार्ोजन ष्टहसाब खािा नराखेकोले स्थानीर् िहको असार मसातिको बैंक 
मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु. ७४३९५०८४.२८ ले फरक देन्खएको छ ।  

• कतिपर् सम्बन्तधि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट न्शर्िकगि बैक नगदी ष्टकिाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋणात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमिु ष्टहसाव गदाि मौज्दाि ऋणात्मक नरहेको । 

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

त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखाङ्कन गनुिपदिछ । 

 

2.  न्जम्मेवारी सारेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राि र खचि भएको 
रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा संन्चि कोर्मा रु.२९६०३६५०९। मौज्दाि कार्म भएकोमा 
एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरणा र ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा रु.२९६०३६५०९। न ै न्जम्मेवारी सारेको 
देखाएको छ । 

 

 

 

 

 

 

3.  नगरपातलकामा संचालनमा रहेका कोर्हरुको आर् व्र्र्को ष्टववरण देहार्बमोन्जम रहेका छन  । 

कोर्को नाम गि वर्िको अ ल्र्ा र्स वर्िको आम्दानी खचि  बाकँी 
कमिचारी कल्र्ाणकारी कोर् १२६६५६११.०५ १०००००००. ६५६४४२१ १६१०११९०.०५ 

आकन्स्मक कोर् खािा (ममिि सम्भर कोर् र वािावरण 
व्र्वस्थापन कोर्) 

२६४१००१.३४ ०. ०. २६४१००१.३४ 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ३९५०४८. ६७०२६२५. ५१००१९०. १९९७४८३. 
तभतसतडपी ०. २०१०००. २६६१०. १७४३९०. 
प्रदेश तसतस क्र्ामरा ०. २८००००. ०. २८००००. 
काभ्र ेएष्टककृि खानेपानी आर्ोजना २२५१३८०. ०. ०. २२५१३८०. 
मष्टहला स्वरं्सेष्टवका अवकाश कोर् १९००००. ०. ०. १९००००. 
संन्चि तबदा कोर् ५००००. ०. ०. ५००००. 
उपचार खचि कोर् ५००००. ०. ०. ५००००. 
िलु्टी जग्गा एष्टककरण आर्ोजना ३४५९७५८.२६ ०. ०. ३४५९७५८.२६ 

सामान्जक सरुक्षा कोर्  ५०००. ०. ०. ५०००. 
संरन्क्षि मदु्दति कोर् १० खािा ४५५२३७४.२५ ०. ०. ४५५२३७४.२५ 

संरन्क्षि चान्ल्ि खािा मौज्दाि १६७२२९१.६७ १३०३३२.८५ ०. १८०२६२४.५२ 

जम्मा २७९३२४६४.५७ १७३१३९५७.८५ ११६९१२२१. ३३५५५२०१.४२  

 

4.  बैक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोन्जमको खािाको फरक पनि गएको रकमको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरेको छ । 
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 तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बाकँी फरक 

1 संन्चि कोर् खािा ४१५४५९६२० ४८०५२६२१२.६२ ६५०६६५९२.६२ 

3 चाल ुखािा ० २३२७२९९.४१ २३२७२९९.४१ 

2 पुँजीगि खािा ० ११७३०६७. ११७३०६७. 
4 धरौटी ३७८९५०९. ५०४८४५४.२५ १२५८९४५.२५ 

5 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् १९९७४८३. २३०३९१६. ३०६४३३. 
६ बाँडफाँडबाट प्राि राजस्व खािा ० ४२६२४६७. ४२६२४६७. 
७ ष्टवष्टवध कोर् खािा ४५४३९०. ४५४६७०. २८०. 
  जम्मा ४२१७०१००२. ४९६०९६०८६.२८ ७४३९५०८४.२८  

 

4.1.  संन्चि कोर्मा रु.६५०६६५१९.२५ फरक परेकोमा नगरपातलकाले आम्दानी बाँध्न छुट िथा भकु्तानी 
ददन बाकँीको प्रमान्णि ष्टववरण पेश गरेको छ ।   

 

4.2.  नगरपातलकाले चाल ुखािाको रु २३२७२९९.४१ िथा पूजीगि खािाको रु ११७३०६७.९२ फरक 
परेको रकम चेक साट्न बाँकीको म्र्ाद सम्म चेक साष्टटएको बैंक स्टेटमेतट अनसुार देन्खएको छ । 
सो पश्चाि चाल ुखािामा रु.५३२००।०० र पुजँीगि खािामा रु.१००३७७.२९ बाँकी नै देन्खएको 
रकम तमति २०७७।११।१८ मा संन्चि कोर् ट्रातस्फर गरी खािा शतुर् बनाएको छ ।  

 

4.3.  धरौटी खािामा फरक देन्खएको रकम रु १२५८९४५.२५ बैंक भौचर प्राि नभएको रु 
१२,४६,९१५ र भकु्तानी बाँकी रु १२०३०। को ष्टववरण पेश गरेकोमा आम्दानी बाँध्न छुट रकम 
आम्दानी बाँधी खािा दरुुस्ि राख्न ुपदिछ ।   

 

4.4.  बाँडफाँडबाट प्राि राजस्व खािामा आर्ाढ मसातिमा बाँकी देन्खएको रु.४२६२४६७।०० हालसम्म 
पतन सोही खािामा रहेको रकम संन्चिकोर्मा ट्रातसफर गनुिपने रु. 

 

 

४२६२४६७.०० 

5.  संघीर् सशिि हस्िातिरीि कार्िक्रमको खचि देखाएको रकममा देहार् अनसुार फरक परेको कारण स्पि 
भएन ।  

 सरुले देखाएको खचि बैंक नगदी ष्टकिाबले देखाएको खचि आर् व्र्र्मा देखाएको खचि 

चाल ुखचि िफि  २४०२७२८३२.७५ २४०२६६६९४.७५ २४०२७२८३२.७५ 

पुजँीगि खचि िफि  २५९६२३९.०० २५९६२३९.०० २५९६२३९.०० 

जम्मा २४२८६९०७१.७५ २४२८६२९३३.७५ २४२८६९०७१.७५ 
उपरोक्त अनसुार सरुले देखाएको खचि बैंक नगदी ष्टकिाब म्र्ानअुलले देखाएको खचि तबचमा रु 
६१३८ फरक परेको िथा बैंक नगदी ष्टकिाब र कार्ािलर्ले िर्ार गरेको वाष्टर्िक आर् व्र्र् 
ष्टववरणमा देखाएको खचि तबचमा रु २१०१६६९९.००ले फरक परेको छ ।   

5.1.  नगरपातलकाले चाल ुखािा िथा पूजीगि खािािफि को चेक साट्न बाँकीको म्र्ाद सम्म चेक साष्टटएको 
बैंक स्टेटमेतट अनसुार चाल ुखािामा रु.५३२००।०० र पुजँीगि खािामा रु.१००३७७.२९ बाँकी 
न ैदेन्खएको रकम तमति २०७७।११।१८ मा संन्चि कोर् दान्खला गरको छ ।  

 

6.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

•  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु  
िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

•  पातलकाले एक आतथिक वर्िको अतत्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14   
वमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• िोष्टकएको ढांचामा ठेक्का ष्टवल िर्ार नगरेको र ठेक्का तबलमा हाल सम्म भएको अध्र्ावतधक काम 
देन्खन ेगरर अतभलेख नराखेको । 

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

•   कार्ािलर्को शे्रस्िा र बैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

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

•   स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि 
सतमति ३ पटक, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरण सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा 
सतमति को २ पटक रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन  

•   ष्टवर्र्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी केतरीि 
भई ष्टविणमखुी रहेको पाईर्ो।   

•   पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अद्यावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो  

•   वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अद्यावतधक गरेको पाईएन । 

•   न्जतसी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुिपनेमा 
गरेको पाईएन ।  

•   मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको र आतथिक वर्िको अतिमा मार मार 
इष्टटतडएस गरेको । 

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

•   कुन ै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राखी कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउन ेछाप समिे 
लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

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

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

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

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

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

•   सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई 
र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

•   वािावरणको संरक्ष णको एष्टककृि दीघिकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको। 

•   पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्राष्टवतधक िथा 
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प्रशासतनक कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

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

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

•   तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोन्जम िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले न्शक्षक, स्वास्थ्र् िथा अतर् नगरपातलकािफि को स्थार्ी र 
ष्टवर्र्गि शाखािफि को िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

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

िसथि पातलकाले आतिरीक तनर्तरण प्रणालीलाई िोष्टकए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाई सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 बजेट िथा कार्िक्रम  

7.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 
आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलकामा नगर उप प्रमखु रेखा सापकोटा(दाहाल) ले तमति २०७६।३।१० गिे रु.८८ करोड 
६२ लाख ८७ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।३० मा पाररि भएको छ 
। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देन्खएन ।  

 

8.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक 
कार्िको लक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था 
छ । नगरपातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पुनँ्जगि खचिको न्स्थिी देहार् 
बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 

तस.नं. पूजँीगि खचि शीर्िक कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आर्ाढ 

मष्टहनाको मार 
खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

1 बनेपा नगरपातलका २०५५६९ ५७९७५ ६४९८५ ८२६०८ ३७६९४ 

२ संघीर् राष्टिर् पररचर्पर  ९१७ ० २४९ ६६८ ३०५ 
३ संघीर् स्थानीर् पवुािधार  १८७५७ ० २६५३ १६१०४ १४७०३ 
४ प्रदेश पवुािधार ष्टवकास  ११९९० ० १६७९ १०३११ ८६३३ 

जम्मा २३७२३३ ५७९७५ ६९५६६ १०९६९१ ६१३३५ 
खचि प्रतिशि  २४ २९ ४६ २६  

 

9.  सेवा प्रवाहाः  नगरपातलकाले र्स आतथिक वर्िमा तनम्नअनसुार सेवा प्रबाह गरेको ष्टववरण प्राि भएको छ 
। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ। 

 

 क्र सं ष्टववरण सेवा प्रािीका लातग तनवेदन संखर्ा तसफाररस संखर्ा कैष्टफर्ि 

१ नागररकिा तसफाररस १४२० १४२०  

२ घरबाटो तसफाररस १४०० १४००  

३ नािा प्रमान्णि ७०० ७००  

४ जतम मतृ्र् ुदिाि १५३७ १५३७   
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10.  क्षरेगि वजेटाः नगरपातलकाको क्षेरगि बजेट न्स्थति तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ ।  

 क्षरे   बजेट  खचि  प्रतिशि  

आतथिक ष्टवकास  १७५००००० ७८६८८४५ ३.५६ 

सामान्जक ष्टवकास  ५३०८५००० २२२०८४०७ १०.०५ 

पूवािधार ष्टवकास  ३९१६००००० १६५१०९४४७ ७४.७३ 

संस्थागि ष्टवकास र सेवा प्रवाह  ५००००० ० ०. 
ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन र सशुासन  १०९९४००० ८९७५८५२ ४.०६ 

कार्ि संचालन िथा प्रशासतनक खचि  १७५००००० ८३९८५३३ ३.८ 

सम्पत्ती खररद  १७५००००० ८३९५००० ३.८ 

जम्मा ५०८६७९००० २२०९५६०८४ 100  

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

11.  प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोन्जम स्थानीर् िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि स्वास्थ्र् 
पश ुसेवा कृष्टर् सेवाको गरी जम्मा 207 दरबतदी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षण अवतध सम्म प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृि सष्टहि संघबाट समार्ोजन भइ आएका 70 जना, साष्टवक स्थानीर् तनकार्मा 
कार्िरि 64 जना र आतिररक पदपूतििबाट 73 जना गरी 207 जना पदपूतिि भएको देन्खतछ ।  

 

12.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी 
दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले ष्टवतभन्न पदमा 86 जना कमिचारीहरु 
करारमा राखी रु.22043630/- खचि लेखेको छ ।  

    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, 

सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेन्क्ट्रतसर्न, चौष्टकदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ। स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको 
इन्तजतनर्र र आइटी पदमा ७ जना करार तनर्नु्क्त गरी बर्िभरीमा रु.3378240।- भकु्तानी गरेको 
छ ।  

 कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  
13.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 

िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स नगरपातलकाले लेखापरीक्षण अवतधसम्म १२ वटा ऐन, १ तनर्मावली ८ 

कार्िष्टवतध, २ तनदेन्शका र ३ वटा नम्सि गरी जम्मा २6 वटा काननु तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको 
छ ।  

 

14.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर 
िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा तनवेदन दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फर्छ्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ६ र्ो बर्ि दिाि 
भएको ५ गरी जम्मा ११ मध्रे् २ वटा फर्छ्यौट भई 9 वटा बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन 
प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 
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15.  ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वर्ि ष्टवष्टवध खचि न्शर्िक अतिरगि खाना खाजा, आतथिक सहार्िा िथा सांस्कृतिक 
धातमिक खचि समेि गरी रु.२ लाख ८२ हजार खचि गरेको छ । 

 

16.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । िर 
पातलकाले र्स वर्ि रु.282145/- आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेका छन  । आतथिक सहार्िा खचि 
लेख्न ेकार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 पदातधकारी सषु्टवधा  
17.  स्वकीर् सन्चव र काननुी सहजकिािाः बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 

सदस्र्हरुको सषु्टवधा सम्बतधी ऐन, २०७५(पष्टहलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका 
प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सन्चव र काननुी सहजकिाि राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन  । 
त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा 
कमिचारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले नगर प्रमखुको स्वकीर् सन्चवका रुपमा 
पाँचौ स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री जीवन देबी रार्माझीलाई तनर्कु्त गरी िलब 
रु.28200,प्रोत्साहि भत्ता रु.2500, संचार रु.1000 र मंहगी भत्ता रु.2000 गरी मातसक 
रु.33700 का दरले बाष्टर्िक रु.448100, नगर उपप्रमखुको स्वकीर् सन्चवका रुपमा चौथो 
स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री उमा प्रजापिीलाई तनर्कु्त गरी िलब रु.26610,प्रोत्साहि 
भत्ता रु.2500, संचार रु.1000 र मंहगी भत्ता रु.2000 गरी मातसक रु.32110 का दरले 
बाष्टर्िक रु.427430 र काननुी सहजकिािका रुपमा पाँचौ स्िरको िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री 
सतबिा सापकोटालाई तनर्कु्ती गरी मातसक रु.28200 का दरले वाष्टर्िक रु.376600 गरी जम्मा 
रु.1252130/- भकु्तानी भएको छ । 

  
 अनदुान ष्टफिाि, ष्टविरण र उपर्ोग  
18.  प्रदेश समपरुक अनदुान - आतथिक मातमला िथा र्ोजना मतरालर्, बागमिी प्रदेशको 

प.सं.१३।२०७६।७७ च.नं.४५१ तमति २०७६।०९।०७ को परमा स्थानीर् िह र प्रदेश 
सरकारको ५०।५० प्रतिशि लागि साझेदारी रहने गरी स्थानीर् प्रथातमकिा प्राि र्ोजना संचालन 
गदाि कुल लागि अनमुान भतदा घटीमा ठेक्का व्र्वस्थापन भएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौिा भएको ५० 
प्रतिशि रकम मार प्रदेश सरकारको लगानी हनु े र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकममा 
कबोल अंकको ५० प्रतिशि घटाउँदा बचि हनुे रकम प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा ष्टफिाि गनुिपने उल्लेख छ 
। देहार्को र्ोजनाहरुको लातग बजेट ष्टवतनर्ोजन भई रु.१,८०,१५,२००। प्राि भएकोमा २ वटा 
र्ोजनाको रु.२६७६२९३४।६५ मा सम्झौिा भएको ५० प्रतिशिले हनुे रकम 
रु.१६,२१,३१९।३५ र १ वटा र्ोजना संचालन नभएको रु.३०,१२,४५६।०० गरी जम्मा 
४६३३७७५।३५ प्रदेश संन्चि कोर् दान्खला गनुिपनेमा रु.१०००००। मार ष्टफिाि गरेकोले बाँकी 
रु ४५३३७७५।३५ प्रदेश संन्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४६३३७७५.३५ 

 र्ोजनाको नाम तनकासा प्राि लागि अनमुान सम्झौिा बचि ष्टफिाि गनुिपने 
कैष्टफर्ि 

आखलेपानी सांगलाखोला आकाशदेवी हुँदै आघाल तसँचाई िथा कृष्टर् सडक सधुार   

 ५००२७४४.०० १०००५४८८.९४ ७४६६२१९.३८ २५३९२६९.५६ १२६९६३४.७८ ५०% 

चारदोबाटो बकु गणेश भीरमागि हुँदै त्र्ाटाला पलु बजार ष्टपच    

 १०००००००.०० २०००००८४.४१ १९२९६७१५.२७ ७०३३६९.१४ ३५१६८४.५७ ५०% 
बृहि खानेपानी ३०१२४५६.०० ०.०० ०.०० ३०१२४५६.०० ३०१२४५६.०० १००% 
जम्मा १८०१५२००.०० ३०००५५७३.३५ २६७६२९३४.६५ ३२४२६३८.७० ४६३३७७५.३५   
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 कर दस्िरु एवं आतिरीक आर्  
19.  राजश्व अतभलेखाः नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानमा स्वीकृि लेखाढाँचा िथा प्रदेश नं. ३ को आतथिक 

ऐन २०७४ को दफा २(झ) मा ष्टवन्त्तर् ष्टववरण सम्वतधी आवश्र्क आतथिक ष्टववरण िर्ार गरी 
लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाले करदािा वा सेवाग्राहीबाट प्राि 
हनुे हनु आएको राजस्वको सम्वन्तधि आर् न्शर्िक जनाई कम्प्र्टुरमा अतभलेख राखेिापतन राजश्व 
जम्माको बैंक दान्खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राजस्व आम्दानीको दैतनक गोश्वरा 
खािा र मलेप  फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी ष्टकिाव िोष्टकए बमोन्जमको ढाँचामा 
िर्ार गरी लेखाङ्कन गनुिपनेमा सो कार्ि गरेको पाइएन । अि तनर्मानसुार खािा िर्ार गरी राजश्व 
शे्रस्िा िर्ार गनुिपदिछ । 

 

20.  आम्दानीको न्स्थतिाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो क्षेर तभर कानून अनसुार कर लगाउने िथा असलु गनिसक्ने व्र्वस्था रहेको छ । जस 
अनसुार नगरपातलकले र्स वर्ि ष्टवतभन्न न्शर्िकमा रु. २४,२८,०८,३३८.४७ आम्दानी गरेको देन्खतछ 
। नगरपातलकाले र्स वर्ि ढुङ्गा तगट्टी तबक्रीबाट प्राि राजस्व म ुअ कर समेि रु.१४१५००००।को 
म ुअ कर कट्टा गरी हनुे रकम शरुको आम्दानीमा देखाएको छैन। 

 

 राजस्व उपशीर्िक अनमुातनि बजटे प्राि रकम रु. प्रतिशि 
११३१३ एकीकृि सम्पिी कर १,००,००,००० ७८,१५,०७३.४५ 78.15 

११३१४ भतुमकर/मालपोि २०,००,००० ३३,३७,९५२.२९ 166.90 

११३१५ घरजग्गा रन्जिेशन दस्िरु ५,००,००,००० ९,२०,४४,०३६.६८ 184.09 

११३२१ घरवहाल कर ७०,००,००० ९८,५१,८४५.१९ 14.08 

११३२२ वहाल ष्टवटौरी कर १,००,००० ७३,४८० 73.48 

११४११ बाडँफाँड भइि प्राि हनु ेमूल्र् अतभबृष्टर्द् कर ९,९१,००,००० ६,६३,३२,३६९.९९ 99.93 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १०,००० ४६,०२० 460.20 

११४५२ पवुािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्न ेकर ४८,५०,००० १७,१०,९५० 35.28 

११४५६ बाडँफाँटबाट प्राि हनु ेसवारी साधन कर २,९६,९४,००० २,३७,७२,३१५.८४ 80.06 

११४७९ अतर् मनोरञ्जन कर १,५०,००० २२,५०५ 18.00 

११६९१ अतर् कर १०,५०,००० ४६,५९,७७६ 443.79 

जम्मा कर राजस्व २०,३९,५४,००० २०,९६,६६,३२४.४४ 102.80 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राि आर् १,३०,००,००० १७,१२,५२१ 13.17 

१४१५७ बाडँफाँड भई प्राि दहत्तर बहत्तरको 
ष्टवष्टक्रबाट प्राि हनु ेआर् 

१,२०,००,००० ० 
0.0 

१४२१३ अतर् तबक्रीबाट प्राि रकम ७,००,००० ६२,५७,११५.२६ 893.87 

१४२४१ पाष्टकि ङ्ग शलु्क २,५०,००० ० 0.0 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु १,४४,१०,००० १,२७,८०,७५७.४० 88.69 

१४२४९ अतर् दस्िरु ३,५०,००० ८९,३३,४३३.०७ 2552.41 

१४२५३ व्र्ावसार् रन्जिेशन दस्िरु २५,००,००० ३१,५७,१७७.०६ 126.29 

१४३१२ प्रशासतनक दण्ड, जररवाना र जफि ५,००,००० ३,०१,०१०.२४ 60.20 

जम्मा गैर कर राजस्व ४,३७,१०,००० ३,३१,४२,०१४.०३ 75.82 

जम्मा आतिररक राजस्व २४,७६,६४,००० २४,२८,०८,३३८.४७ 98.04  

 

21.  नगरपातलकाले नगदी रतसदको ष्टववरण पेश गरेको भएिापतन वडा कार्ािलर्हरुले कति प्रर्ोगमा ल्र्ाइ 
वर्िको अतत्र्मा कति बाँकी छन  सो को अतभलेख नराखेको, नगरपातलकले प्राि भएको रतसदबाट 
एकमिु जोड जम्मा गरी बैक दान्खला गने गरेको पाइर्ो । रतसदबाट हनुे आम्दानीको दैतनक 
आम्दानी खािा, बैँक दान्खला खािा लगार्िका म.ले.प.फारामहरु प्रर्ोग नगरेको कारण आम्दानी 
तभडान हनुे अवस्था छैन ।  

 

22.  रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली 2064 को तनर्म ९.6 बमोन्जम नगद प्राि 
हनुे रकम दैतनक रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् 
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प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण 
उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अतिगििका वडाहरुले 
कतिपर् मातसक रुपमा र कतिपर्ले 2/3 मष्टहना पछी मार दान्खला गने गरेकोले समर्मै दान्खला 
गने िफि  सम्वन्तधि पक्षले ध्र्ान जान ुपदिछ । 

23.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर 
तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वर्ि 
नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाि िथा नवीकरण शलु्क वापि रु.3157177.06 कर संकलन गरेकोमा 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले 
संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । िसथि पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर 
सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

24.  ष्टवज्ञापन कर - बागमिी प्रदेशको प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ५ मा प्रदेश तभर रान्खने 
होतडङ बोडि, साईन बोडि, व्र्ानर, ट्राई तभजन बोडि, ग्लो बोडि, स्टल, तडन्जटल बोडि, धािकुो फे्रम वा कुनै 
स्थानमा लागाउने, लेख्न े वा ष्टवद्यिुीर् िरंगको प्रर्ोग गरी गररएको प्रचारको लागी रान्खने बस्ि ु वा 
सामाग्रीमा गररने ष्टवज्ञापनमा कर लगाइ असलु गने उल्लेख छ ।नगरपातलकाले र्स सम्बतधी बाष्टर्िक 
रु.११०७५००।बझुाउन े गरी अनाि हतटसि प्रा तल काठमाण्डौसंग आतथिक वर्ि २०७६।७७ र 
०७७।०७८ सम्म २ वर्िको लागी ठेक्का सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिा अनसुार ठेकेदारले तिन ष्टकस्िामा 
रकम बझुाउन ुपनेमा आतथिक वर्िको अतत्र् सम्म तनम्नानसुार रु.९०७५००।३२ मार नगरपातलकामा 
दान्खला गरेकोले नपगु  रु.२०००००।ठेकेदारबाट वाष्टर्िक १०% व्र्ाज समेि असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२००००0 
 ष्टकस्िा  बझुाउन ुपने रकम बझुाएको रकम बझुाएको तमति नपगु 

पष्टहलो ३६९१६६।७० ३६९१६६।६६ ०७७।४।१  

दोस्रो ३६९१६६।७० ३६९१६६।६६ ०७६।८।४  

िेस्रो  ३६९१६६।७० १६९१६७। ०७७।३।३१ २०००००। 

जम्मा ११०७५००। ९०७५००।३२  २०००००। 
 

 

24.1.  म ुअ कर दान्खलााः मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को अनसुार सम्झौिा रकम रु११०७५००।को 
मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर रु.१४३९७५ ठेकेदार अनाि हतटसि प्रा तल काठमाण्डौसंग असलुले आतिररक कर 
कार्ािलर्मा बझुाएको प्रमाण समेि पेश नभएकोले मलु्र् अतभबृष्टर्द् कर रकम असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

१४३९७५ 
25.  कृष्टर्मा आर् कर - बागमिी प्रदेशको प्रदेश आतथिक ऐन, २०७६ को दफा ६ मा आफ्नो कृष्टर् आर् 

प्रस्ििु गने कृर्कहरुको लातग तनजहरुको स्वरं् घोर्णाको आधारमा कृष्टर् आर्मा कर लगाई असूल 
गररन ेउल्लेख छ । िर नगरपातलकाले र्सवर्ि र्स सम्बतधी कुनै कर असूल गरेको देन्खएन । 

 

26.  वडा अनसुार राजश्व संकलनको व्र्वस्थााः नगरपातलकाले पेश गरेको वडागि आतिरीक आम्दानीको 
ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ । नगरपातलको ष्टवतभन्न वडाको आम्दानी स्िर एकै प्रकारको नभएकाले 
प्रत्रे्क वडाको अवसर र संम्भाष्टवि आम्दानीका क्षेरको पष्टहचान गरी वडागि लक्ष्र् िोक्ने सो को 
अनगुमन गने र लक्ष्र् हातसल गनि प्रोत्साष्टहि गने गरी करको दार्रा बढाउन पहल गनुि पदिछ । 

 

 वडा नं. आर् न्शर्िक जम्मा  
सम्पन्त्त कर मालपोि कर  घर बहाल  चार ष्टकल्ला 

 तसफाररस 
घरबाटो 
तसफाररस  

अतर्  

1 180192 130991 16900 76760 176060 89895 670798 

2 89593.2 104940 0 62700 113210 97820 468263.23 

3 364125 210243 0 109000 133500 136105 952973 

4 368767 410524 56184 173590 372660 266487 1648212 

5 589145 209605 16220 94740 104310 113555 1127575 

6 722884 166430 10110 157660 126780 52585 1236449 

7 422413 109911.15 67100 155940 103820 124775 983959.58 

8 1011541 201272 1555327 81520 44080 133960 3027699.6 

9 366569 183962.17 152200 169020 244801 147975 1264527 

10 1380075 449393 195661 297500 449500 321100 3093229 
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11 224495 171094 6800 85000 193400 70900 751689 

12 113949 320836 1400 145000 326500 209775 1117460 

13 615074 307985 4182529 84000 122600 170030 5482218.1 

14 360833 104782 53965 66000 204900 118617 909097 

िडाको जम्मा 6809655 3081968.32 6314396 1758430 2716121 2053579 22734150 

नगरपातलकामा ष्टवष्टवध न्शर्िकमा संकतलि रकम  37546753 
आशापरुी रोडाबाट संकतलि रकम  596873 

कुल जम्मा 60877775.4
8  

27.  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ अनसुार आम्दानी खचि पषु्टि हनु े गरर प्रमाण 
राख्नपुने ब्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्ोवर्ि आतिररक आम्दानी रु.२४,२८,०८,३३८.४७ गरेको 
तबवरण प्राि भएको छ । नगरपातलका कार्ािलर् र  वडा कार्ािलर्हरुले नगरपातलकाबाट प्राि रतसद 
प्र्ाड थान, आम्दानीमा प्रर्ोग भएका रतसदहरु र बाकी रहेका रतसदहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको 
छैन । िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं. िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं. 105, 106, 107, 108 लगार्ि 
तनम्नानसुारका अतभलेखहरु ब्र्वन्स्थि राखेको नदेन्खदा नगरपातलका र वडा कार्ािलर्हरुबाट भएको 
आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन । र्स सम्वतधमा र्थाथििा छानष्टवन गरीन ुपदिछ । 

 

27.1.  आतिरीक आर्मा प्रर्ोग हनुे रतसदहरुको छपाई, आम्दानी, खचि र बांकीको अतभलेख देन्खने रतसद 
तनर्तरण खािा ब्र्वन्स्थि नरहेको,गि आ.व.मा छपाई भएका नगदी रतसदहरु समेि प्रर्ोगमा आएको 
पाइएको िर त्र्सको अ.ल्र्ा. र बाकी समेि देन्खने अतभलेख अद्यावतधक नगरेको,वडामा पठाइएको 
रतसदहरु र हाल रतसदको अवस्थाको सम्वतधमा अतभलेख अद्यावतधक नभएको,बांकी रतसद प्र्ाड 
कार्ािलर्मा ष्टफिाि गररएको रतसद तनर्तरण खािामा उल्लेख भएिापतन कार्ािलर्मा उपलब्ध 
नभएको,कतिपर् वडाहरुले कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको नगदी रतसद प्रर्ोग नगरेको । 

 

27.2.  आतथिक कार्िष्टवतध ऐन, २०५५ को दफा १३ को उपदफा १ मा न्जम्मेवार ब्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मा 
आएको सरकारी नगदको हकमा सोष्टह ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट र्थास्थानमा दान्खला गरर से्रस्िा 
खडा गनुिपने र उपदफा ५ मा दान्खला गनुिपने त्र्स्िो नगदी रकम बैक र कार्ािलर् बीचको दरुी 
समेिलाई ष्टवचार गरी महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले नगद दान्खला गनि थप म्र्ाद िोष्टकददन सक्नेछ 
भन्न ेब्र्वस्था भएकोमा नगरपातलका र अतिरगिका वडा कार्ािलर्हरुले ऐनमा उल्लेख भए बमोन्जमको 
समार्ावतधमा बैक दान्खला नगरी ष्टढलो दान्खला गने गरेको देन्खर्ो । 

 

28.  ढुङ्गा तगट्टी ग्राभेल रोडाको कर संकलन ठेक्का सम्बतधमााः तनन्ज खानी÷ आशापरुी रोडा ढुङ्गा सप्लार्सि प्रा 
तल बाट उत्पादन हनुे खानीजतर् पदाथिको ढुङ्गा, तगट्टी, ग्राभेल, रोडाको संकलन शलु्क प्रति घ तम 
९।र माटो प्रति घ मी २।५० को दरले रु.१२००००००। र  ढुवानी गने सवारी साधनमा सडक 
स्िरोन्निी शलु्क प्रति सवारी रु.३००।ले रु.३००००००। गरी रु. १५००००००।को लागि 
अनमुानमा स्वीकृि गरी ०७६।३।१९ मा बढाबढबाट बोलकबोलको सचुना प्रकाशन गरेको 
देन्खर्ो। एक मार सेफवे कतस्ट्रक्सन प्रा तल काठमाण्डौले ढुङ्गा, तगट्टी, ग्राभेल, रोडा संकलन शलु्क 
रु.१२००५०००। र सवारी साधन शलु्कमा रु.३००५०००। मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर बाहेक 
रु.१५०१००००।बझुाउन ेठेक्का कबोल गरेको अनसुार तमति २०७६।४।२३ मा सम्झौिा भएकोमा 
देन्खएको व्र्होरा तनम्न बमोन्जम छन । 

 

28.1.  लागि अनमुानाः नगरपातलकाले आशापरुी रोडा ढुङ्गा सप्लार्सि प्रा तल बाट उत्पादन हनुे खानीजतर् 
पदाथिको ढुङ्गा, तगट्टी, ग्राभेल, रोडाको संकलन शलु्क प्रति घ तम ९।र माटो प्रति घ मी २।५० को 
दरले रु.१२००००००। र  ढुवानी गने सवारी साधनमा सडक स्िरोन्निी शलु्क प्रति सवारी 
रु.३००।ले रु.३००००००। गरी म ु अ कर बाहेक रु. १५००००००।को लागि अनमुान 
स्वीकृि गरेकोमा उक्त लागि अनमुान के कसरी कार्म गरेको हो सोको ष्टवस्ििृ ष्टववरण िथा प्रमाण 
कागजाि पेश हनु नआएकोले लागि अनमुान कार्म गरेको अंक एष्टकन भएन । 

 

28.2.  प्रतिस्पधािाः बोलपर गदाि एक भतदा बढीको बोलपर दािाहरुको सहभागी गराइ प्रतिस्पधाित्मक  
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वािावरणमा बढी भतदा बढी बोलकबोल गराउन ुपनेमा एकमार बोलपर दान्खला भएको भनी लागि 
अनमुानको ०.०६ प्रतिशिमार बढी कबोल गरेको एक मार बोलपर सेफवे कतस्ट्रक्सन प्रा तल 
काठमाण्डौको ठेक्का स्वीकृि गरेकोले बोलपर प्रतिस्पधाि भएको पाएन । 

28.3.  व्र्ाज बाकंीाः ठेकेदार सेफवे कतस्ट्रक्सन प्रा तल संग भएको सम्झौिा अनसुार मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर समेि 
रु.१६९६१३००। को तिन ष्टकस्िामा बझुाउन ुपने भएकोले ठेकेदारबाट पष्टहलो ष्टकस्िा कुल कबोल 
अंकको िेतिस प्रतिशिले हनुे रु.५५९७२२९।सम्झौिा गरेको बखि तमति ०७६।४।२३ मा , दोस्रो 
ष्टकस्िाको रु.४४५९४७१।तमति ०७६।९१७ मा र िेस्रो ष्टकस्िा रु.४०९३३००। तमति 
०७७।३।३१ मा दान्खला गरेको आधारले सम्झौिा रकमको रु.१४१५००००।मार 
नगरपातलकाको बैक खािामा दान्खला गरेको छ। मलु्र् अतभबष्टर्द् कर समेि रु.१९५१३००।तिन 
ष्टकस्िामा दान्खला गरेको देन्खर्ो ।सम्झौिा बमान्जम नपगु रु. ८६००००।तमति २०७८।२।२७ 
मा दान्खला गरेकोले ष्टढला रकम दान्खलाको बाष्टर्िक १० प्रतिशिको दरले व्र्ाज असलु गनुिपनेमा 
गरेको छैन।कार्िपातलकाको ०७७।११।९ मा बसेको बैठकले ०७६।१२।११ बाट बतदाबतदीको 
कारण मकाि परेको भनी छुट माग तनवेदन अनसुार तिन मष्टहनाको रकम छुट ददन तनणिर् समेि गरेको 
भएिा पतन र्स वर्ि ठेकेदारलाई छुट ददएको छैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.  सम्झौिामा उल्लेख नगरेकोाः संमझौिको बदुां नं ६ मा रकम तिन ष्टकस्िामा बझाउन ु पने संझौिा 
हुंदाका अवस्थामा दान्खला गरेको पष्टहलो ष्टकस्िा बाहेकका दोस्रो र िेस्रों ष्टकस्िा बझुाउंदा अन्घल्लो 
ष्टकस्िाको म्र्ाद भकु्तान हनु ुभतदा साि ददन अगाबै बझुाएको हनुपुने उल्लेख गरेकोमा दोस्रो र िेस्रो 
ष्टकस्िा कष्टहले सम्म बझुाउन ु पने भनी सम्झौिामा स्पि गरेको देन्खएन ।ठेकेदारले ष्टकस्िा ष्टढला 
दान्खला गरे कुन दरमा कति जररवाना तलने भनी उल्लेख गरेको देन्खएन।प्रत्रे्क ष्टकस्िा कबोल 
अंकको िेतिस प्रतिशिको दरले बझुाउन ु पने उल्लेख गरेकोमा ठेकेदारले दोस्रो र िेस्रो ष्टकस्िा 
सम्झौिा अंक भतदा घटी बझुाएको अवस्थामा पतन नगरपातलकोले बाष्टर्िक १० प्रतिशिले ठेकेदारबाट 
व्र्ाज असलु गनुिपनेमा सो समेि गरेको देन्खएन ।िसथि सम्झौिामा सव ै कुरा स्पि खुलाइ गनुि 
उपर्कु्त देन्खतछ । 

 

28.5.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को सातबक दफा 64 को उपदफा 
१, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार 
रहन,े करको दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको 
कोर्मा जम्मा गने व्र्वस्था गरी बाँडफाँड हनु ेगरेको तथर्ो । िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 
2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी 
प्राि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्सै सम्बतधमा बागमति प्रदेश 
सरकारको प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीर् काननुसंग बान्झने गरी ढंुगा, तगटी, 
बालवुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बाँडफाँड सम्बतधी  ब्र्बस्था गरेको छ । बागमिी प्रदेश 
आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनसुार तगट्टी ढंुगा बालवुा वापि संकतलि करको चातलस 
प्रतिशि प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी संघीर् मतरीपररर्द्ले ढंुगा, तगट्टी, 
बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी तगट्टी ढंुगा बालवुा 
तबष्टक्रबापिको राजस्व स्थानीर्ले सङ्ककलन गरी प्रदेश र स्थानीर् िह बीच क्रमशाः ४० र ६० 
प्रतिशि हनुेगरी बाँडफाँड गने ब्र्बस्था गरेको छ जनु स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२(क) 
तबपररि देन्खतछ । र्स बनेपापातलकाले तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट र्सबर्ि रु १४१५०००० 
राजस्व प्राि गरेकोमा रु २७९०२५९।२६ प्रदेशसंन्चिकोर् जम्मा गरेको पाईर्ो तगट्टी ढंुगा बालवुा 
तबष्टक्रबाट प्राि हनुे राजस्व उत्पिीको आधार एबं सो राजस्व सङ्कलन गदाि पने बािाबरणीर् असर समग्र 
प्रदेशसंग सम्बन्तधि भएकाले राजस्व बाँडफाँड सम्बतधी काननु िजूिमा गदाि सो तबर्र्लाई मध्र्नजर 
राखेर संघीर् काननुसंग नबान्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र सो को आधारमा राजस्व संकलन 
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िथा बाँडफाँड गनुिपदिछ । 

 
29.  बहाल सम्बतधमााः भवन बहालमा तलने ददने सम्बतधी सम्झौिा परको बदुां नं ९ मा दोस्रो पक्षले कुनै 

पतन ष्टकतसमका पररन्स्थति देखाइ ठेक्का रकम तमनाहाको लातग ददइन ेतनवेदन र्स कार्ािलर्लाई स्वीकार्ि 
हनुेछैन भनी उल्लेख गरेकोमा नगरपातलकाको २०७७ साल फागनु ९ गिेको कार्िपातलका बैठकले 
२०७६साल चैर ११ गिेबाट भएको बतदाबतदीका कारण मकािमा परेको भतन छुट माग गने  तनम्न 
घर, भवन र बडुोल सष्टपङ्ग कम्प्लेक्स समेि बहालमा तलनेहरुको बाष्टर्िक बहाल रकममा हाल सम्मको 
बक्र्ौिा रकम चकु्ता गरेमा मार तिन मष्टहनाको बहाल छुट ददने तनणिर् गरेको देन्खर्ो । तनणिर् 
अनसुारको बहालमा छुट ददन बहालवाला िथा करदािाले बक्र्ौिा रकम बझुाउन ुपनेमा हाल सम्म 
बक्र्ौिा रकम नबझुएकोले बाष्टर्िक १० प्रतिशिले हनुे व्र्ाज समेि असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

६७९३०३८ 

 बाहालवालाको नाम मातसक 
बाहाल 

बाष्टर्िक बझुाउन ु
पने रकम 

न.पा.ले प्राि 
गरेको रकम 

न पा ले प्राि 
गनि बांकी  

छुट ददन ु पने 
रकम 

बसपाकि  न्स्थि सामदुाष्टर्क भवनको 
भइुिल्लाको सबै सटर ÷पटुवाल तन. से. 

१००००० १२००००० ३००००० ९००००० ३००००० 

परुानो सष्टपङ्ग कम्प्लेक्स÷राजन दाहाल  ४३४७२७ ५२१६७२४ २१७२८१६ ३०४३९०८ १३०४१८१ 
नर्ा ं सष्टपङ्ग कम्प्लेक्स भवन ए का 
सवै÷चडुामणी काफ्ले 

३१५१०० ३७८१२०० २५२०८०० १२६०४०० ९४५३०० 

नर्ां सष्टपङ्ग कम्प्लेक्स भवन बी का 
सवै÷अशोक फेतसी स्टोर 

१६६६६६ १९९९९९२ ११६६६६२ ८३३३३० ४९९९९८ 

सातबक वडा नं ६ को कार्ािलर्को 
भइुिल्लाको सटर ÷ सनु्जि वादे 

१५०००। १८००००। ४५०००। १३५०००। ४५०००। 

बस पाकि  तभरको ग्र्ारेजको 
बहाल÷ष्टवमल पाण्डे 

३२७०० ३९२४०० ६५४०० ३२७००० ९८१०० 

बडुोल सष्टपङ्गकम्प्लेक्स ÷ तनिेस 
राजभण्डारी 

÷ ११४८४०० ८५५०००। २९३४०० २८७१०० 

जम्मा  १३९१८७१६ ७१२५६७८ ६७९३०३८   

 

 नगरपातलका पुनँ्जगि  
 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
30.  लागि सहभातगिा — नगरपातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट 

नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोष्टकएको अवस्थामा 
सहभातगिा वापिको रकम सम्बन्तधि स्थानीर् िहको खािामा दान्खला गरी सो को भौचर प्राि भएपतछ 
मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुिपदिछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सष्टहिका 
लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन  । अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा 
ददनपुदिछ । 

 

31.  उपभोक्तालाई पेश्कीाः  कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमतिहरुसंग सम्झौिा गरे पश्चाि रु.१ लाख भतदा 
बढीका सम्झौिामा सम्झौिा गरे लगतै्त प्रथम ष्टकस्िामा ३३ प्रतिशि, दोश्रो ष्टकस्िामा ३३ प्रतिशि र 
िेश्रो ष्टकस्िामा ३४ प्रतिशिका दरले हनुे रकम उपभोक्तालाइ पेश्की माफि ि रकम उपलव्ध गराउने 
गरेको पाइर्ो । र्सरी पेश्की उपलव्ध गराउदा कुनै जमानि तलइएको छैन । उपभोक्ता सतमतिले 
खररद गने तनमािण सामाग्रीको आधारमा उनीहरुको क्षमिालाई समेि ष्टवचार गरी उपलव्ध गराएको 
देन्खएन । सबै प्रकारको सम्झौिामा शरुुमै पेश्की उपलव्ध गराउने गरेको छ ।जसले गदाि सरकारी 
रकमको सदपुर्ोग र जोन्खम तरू्तनकरणमा थप चनुौिी बढ्न सक्ने देन्खर्ो ।र्सप्रकारका कार्िमा 
तनर्तरण हनु ुजरुरी छ।  

 

32.  मधकुो घरदेन्ख गौरा सम्मको बाटो स्िरोन्निीको लातग सामदुाष्टर्क मागि ग्राभेतलङ्ग उपभोक्ता सतमतिले 
सम्पन्न गरेको कामको मलु्र्ांकन रु.११९६४८७।०८ मा उपभोक्ताको जनश्रमदानको अंश कट्टा गरी 
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भौ नं ८२४।०७६।११।१६बाट रु.९९००००। भकु्तानी गरेकोमा देन्खएको व्र्होरा तनम्न छन। 

32.1.  लागि अनमुानाः मधकुो घर देन्ख गौरा गांउसम्मको बाटो स्िरोन्निीको लातग रु.५०००००। बजेट 
व्र्वस्था भए बमोन्जम रु.५९००१७।३० को लागि अनमुान स्वीकृि गरेकोमा थप काम गनुि 
परेकोले वडा कार्ािलर्कोको ष्टवकास बजेटबाट रु.५०००००। खचि गने गरी वडा कार्ािलर्को 
स्वीकृि अनसुार नगरपातलकाले सोही कामको पून रु.५९००१७।३० को छटै्ट लागि अनमुान 
स्वीकृि गरेको छ।लागि अनमुानलाई संशोधन गनुिपनेमा एक र्ोजनामा समान कामको लागी एउटै 
ष्टकतसमको आइटम वाइज काम भएको दइु छुट्टा छुटै्ट लागि अनमुान स्वीकृि गरेकोले र्ोजनामा कुन 
काम कति पररमाण गनुिपने भनी एष्टकन गनि नतसकने भएकोले दइु छुट्टा छुटै्ट लागि अनमुान स्वीकृि 
गराएन उपर्कु्त देन्खएन। 

 

32.2.  बढी भकु्तानीाः बाटोमा आर तस तस ढलान गनि १२ तम तम को फलामे डण्डी ११३.८ तमटर लम्वाइको 
१५ थान प्रर्ोग हनुे अनमुान गरेकोमा सम्पन्न कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनमा ११७ तमटर लम्वाइको 
१८ थान डण्डी प्रर्ोग गरेको देन्खर्ो।प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनमा लागि अनमुान भतदा ३ थान बढी डण्डी 
प्रर्ोग गरेको भएिा पतन उक्त बाटो ( आर तस तस ) ढलानको उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको फोटोमा 
१६ थान डण्डी मार राखेकोले २ थान बढी मलु्र्ाकंन गरेकोले (२*११७*०.८९*११७.७७)  
रु.२४५२६।७८ बढी भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

२४५२६.७८ 

32.3.  बढी भकु्तानीाः बाटो ढलानको मलु्र्ाकंनमा नापी िथा ठेक्का तबलमा ११७ तमटर लम्वाइ १८ थान 
डण्डीको १८ *११७ * kg/m@ ०.८९ *११७.७७ दरले रु.२२०७४१।मार भकु्तानी गनुिपनेमा 
नगरपातलकाले १८*११७*११७.७७ को दरले रु.२४८०२३।भकु्तानी गरेको देन्खर्ो।प्राष्टवतधक 
मलु्र्ाकंनको नापीमा जोड जम्मा फरक गरी रु.२७२८२।बढी भकु्तानी गरेको असलु गनुिपने रु.  

 

 

 

 

२७२८२.०० 

33.  सागंा ÷आशापरुी सडक स्िरोन्निी  ०७६।०७७ मा बजेट व्र्वस्था नभएकोले मागको आधारमा 
व्र्वस्था गरेको बजेट रु.१८२०००००। बाट बोडिको तनर्िणले रु.१७५००००. व्र्वस्था गरेकोले 
वडा नं १४ का सन्चब सत्र्न्जि भैलको उक्त सडक तनमािणको लातग तलएको पेश्की 
रु.१३५००००। फर्छ्यौट गरी भौ नं ८९४।०७६।१२।६ बाट रु.१६३२८९०।खचि गरेकोमा 
देन्खएको व्र्होरा तनम्न छन। 

 

33.1.  लागि अनमुानाः उक्त सडकको ६ ष्टक तम सम्म १० तमटर चौडा गनि आशापरुी ढुङ्गा रोडा सप्लार्सिले 
तनाः शलु्क जे तस तब उपलब्ध गराउन ेर नगरपातलकाले जे तस तब को लागी आबश्र्क इतधन मार 
उपलब्ध गराउन े भएकोले हेतभ मेतसनको प्रर्ोग गरी बाटो खन्न नगरपातलकाले जे तस तब, 
डोजर,एक्साभेटरको लागि, चालकको पाररश्रतमक लगार्ि त्र्स्मा लाग्ने इतधन खचि लाग्ने दर 
ष्टवश्लरे्ण गनुिपनेमा सो नगरी न्जल्ला दररेटमा मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर समेि थप गरी कडा माटो 
१०४७३.१० घ तम प्रति रु.७४।२४ र मध्र्म चट्टान २३७८.५० प्रति घ तम ४५०।५३ को 
दरले ष्टवश्लरे्ण गरी (म ु अ कर बाहेक१६३६३९०)  रु.१८४९१२१।४० को लागि अनमुान 
स्वीकृि गरेको छ ।  

 

33.2.  खचिको प्रमाणाः उक्त काम सम्पन्न भएको भनी नगरपातलकाले कडा माटो कटीङ्ग १०४७३.१० घ मी 
को ७४।२४ ले र मध्र्म चट्टान २३७८.५० घ मी को ४५०।५३ म ुअ कर समेिको दरले 
रु.१८४९१२१।४० प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन गरेको आधारमा वडा सन्चब सत्र्न्जि भैलले के. सगरमाथा 
आर्ल स्टोरबाट १६७९५ तलटर तडजल खररद गरेको १८ थान तबलको रु.१६३२८९०।भकु्तानी 
तलएको देन्खर्ो।बाटो चौडा गनि आशापरुी ढुङ्गा रोडा सप्लार्सिले तनाः शलु्क जे ष्टव सी उपलब्ध गराउने 
भएकोले जे ष्टव तस संचालनमा लागेको इतधन खचि मार नगरपातलकोले व्र्होररन ु पने देन्खर्ो 
।प्राष्टवतधकले सम्पन्न काममा कति इतधन खचि भर्ो मलु्र्ाकंन गरी इतधनको मलु्र् मार भकु्तानीको 
लातग तसफाररस गनुिपनेमा सम्पन्न कामको पररमाणलाई न्जल्ला दररेटमा म ुअ कर समेि थप मलु्र्ाकंन 
गरेको छ ।िसथि उक्त बाटो तनमािण काममा कति इतधन खचि भर्ो भतन कुनै आधार प्रमाण ष्टवना न ै
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१६७९५ तलटर तडजल खररद गरेको तबल संलग्न गरी तनमािण कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंनको 
हराहरीमा इतधन खररद गरेको तबल बमोन्जम भकु्तानी गरेको तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

१६३२८९० 

34.  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, 
२०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागजाि िर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् िहले भौ न तमति ३२८।०७६।६।१ मा १४ वडा कार्ािलर्हरुमा सम्पति, 
भतुमकर र आर् लेखा सम्वन्तध सांग्रीला इतफोरतमटक्स प्रा तल काठमाण्डैबाट सफ्टवेर्र खररद गरी 
रु.४९८३३०। खचि गरेकोमा खररद भएको सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि 
तलएको देन्खएन । र्स्िा सफ्टवेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

35.  तबलमा तबवरण नखलुाएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा सम्झौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अतर् कुन ै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि करारका शिि 
बमोन्जम तनमािण कामको प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक 
कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनि सष्टकने उल्लेख गरेको छ। नगरपातलकाले तनम्न र्ोजनाको 
भकु्तानी गदाि नापी ष्टकिाब र भकु्तानी तबलमा र्ोजनाको नाम, सम्झौिा तमति, सम्पन्न तमति, सम्झौिा 
रकम, सम्पन्न गने तमति, सम्पन्न भएको तमति, नांपजांचको तमति लगार्ि हाल सम्म भएको कामको 
प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन र अतधल्लो तबलको भकु्तानी र हाल भकु्तानी ददन ु पने ष्टववरण समेि खलुाउन ु
पनेमा उपरोक्त कुनै तबवरण नखलुाइ एक मिु जम्मा कामको मार प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन गने गरेकोले 
र्ोजनाको वास्िष्टवकिा खचि एष्टकन नभएको।  

 

35.1.  भौ न तमति र्ोजनाको नाम र्ोजना शरुु  जम्मा प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन हाल भकु्तानी रकम 

४२५।०७६।६।१५ तरवेणी रर्वास भञ्र्ाङ्ग सडक २०७५।७६ २८७३५१३।९१ ९२४७७९ 

७११।०७६।१०।१६ लार्कु खुल्ला सभाहल तनमािण २०७५।७६ ४८६६७१७। ९९१३६०। 

११०१।०७७।३।७ चण्डेश्वरी स्नान गहृ िथा ष्टपकतनक 
स्पोटि तनमािण 

०७५।०७६ ३३९२९५९।२१ ४३९४९८। 

 

 

36.  पूवि तनधािररि क्षतिपूतििाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा सम्झौिामा 
िोष्टकएको म्र्ादमा कार्ि सम्पन्न हनु नसकेमा तनमािण व्र्वसार्ीले प्रति ददन सम्झौिा रकमको ०.०५ 
प्रतिशि पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि ददन ु पने उल्लेख छ ।वडा नं १२ न्स्थि भैसेपाटी वांसडोल सडक 
तनमािणको लातग रु.१९९९९८३१।९५ को लागि अनमुानमा ई ष्टवतडङ्गबाट बोलपर आह्वान गरेकोमा 
सब भतदा कम कबोल गने साङदेन कतस्ट्रक्सन बनेपाको लागि इिीमेट भतदा ४९.५० प्रतिशि घटी 
रु.९९०१५९२।४३मा ठेक्का सम्झौिा भएको छ। सम्झौिा तमति २०७६।३।३१ अनसुार १५० 
ददन (२०७६।८।२७) सम्म सम्पन्न गनुिपने उल्लेख गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ले २०७६।८।३० 
मा रु.९९०१५९२।४३ को कार्ि सम्पन्न गरेको तबल िथा सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार भौ नं 
४५८।०७६।६।१६ बाट पष्टहलो तबलको रु.४१८८१५८। र भौ नं ७२२।०७६ ।१०।१७  
बाट अन्तिम तबलको रु. ५७१३४३३।भकु्तानी गरेको छ। तनर्म अनसुार ष्टढला काम सम्पन्न गरेको 
३ ददनको रु.१४८५२।३८ पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि असलु गनुिपने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४८५२.३८ 

36.1.  तबल भतदा बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा खचि गदाि खचिको 
तबल भरपाइ सष्टहिको लेखा राख्न ुपने भनी उल्लेख गरेको छ। वडा नं १२ न्स्थि भैसेपाटी वांसडोल 
सडक तनमािणको तनमािण व्र्वसार्ी साङदेन कतस्ट्रक्सनलाई भौ नं ७२२।०७६।१०।१७ बाट 
अन्तिम तबलको रु.५७१३४३३। भकु्तानी गदाि प्रोतभजनल सममा रहेको बीमा र ल्र्ाबटेि वापि रु. 
८८४९५।५८ मा १३ प्रतिशि मलु्र् अतभबषृ्टर्द्कर रु.११५०४।४२ थप गरी रु.१०००००। 
भकु्तानी गरेकोमा  तनमािण व्र्वसार्ीले बीमाको रु.३३३४१।४९ र ल्र्ाबटेिको रु. ५६५००।को 
मार  बील पेश गरेकोले रु.१०१५८।५१ बढी भकु्तानी गरेकोले असलु गनुि पनुि रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०१५८.५१ 
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36.2.  कार्िसम्पादन जमानिको अवतधाः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११० मा 
कार्िसम्पादन जमानिको मातर् अवतध तनमािण कार्िको रटुी सच्चाउने दाष्टर्त्वको अवतध भतदा कम्िीमा 
एक मष्टहना बढी अवतधको हनु ुपने उल्लेख गरे अनसुार सम्झौिा अवतध २०७६।३।३१ ले १५० 
ददन (२०७६।८।२७) तभर कार्ि सम्पन्न गनुिपने उल्लेख गरेको छ ।तनर्म अनसुार तनमािण 
व्र्वसार्ीले कार्ि सम्पादन जमानिको अवतध २०७७ पौर् मसाति सम्मको पेश गनुिपनेमा जलुाइ १५ 
२०२० (२०७७।३।३१) सम्मको मार अवतध भएको एन तस तस बैंकबाट जारी गरेको 
रु.४०४४५००।को कार्िसम्पादन जमानि पेश गरेकोले नगरपातलकाले थप अवतधको लातग बैंक 
जमानि तलएको प्रमाण पेश नगरेको । 

 

 

37.  प्रमाण पेश नभएकोाः नगर कार्ािपातलकाको तमति २०७६।६।१६ मा बसेको बैठकले मोिी तबतदकुो 
शल्र्ष्टक्रर्ा गरे वापि प्रति व्र्न्क्तको रु.४६५०।ददन े तनणिर् गरे अनसुार रेर्कुाई एड्को मासनुागा 
आंखा अस्पािालले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार तनम्न संखर्ामा तबरामीको शल्र्ष्टक्रर्ा गरेको भनी 
रु.१३६७१००।भकु्तानी गरेको देन्खर्ो ।मोिी तबतद ु शल्र्ष्टक्रर्ाको लातग अस्पिालमा भनाि भएको 
िथा दिाि भएको अतभलेख र रकम माग गरेको तबवरण तभडान गरी भकु्तानी गनुिपने भएकोले उक्त 
अस्पिालबाट मोति बतदकुो तबरामी लगार्ि सबै प्रकारका तबरामी दिाि गरेको एक वर्िको दिाि 
ष्टकिाबको प्रतितलष्टप उपलब्ध गराएकोले अनदुान पाउने तबरामीहरुको छुटै्ट अतभलेख व्र्बन्स्थि गरी 
राख्न ुपदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 भौ न  तमति भकु्तानी तलएको संखर्ा भकु्तानी रकम 

५७६।०७६।८।२० १६९ ७८५८५०। 

९५९।०७७।२।२० १०५ ४८८२५०। 

९७५।०७७।२।२२ २० ९३०००। 

जम्मा २९४ १३६७१००।  

 

38.  बढी दरमा भकु्तानीाः रर्वास थली टल्चोक काशी भञ्र्ाङ्ग सडक तनमािणको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन 
अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई भौ नं १०१४।०७७।२।२६ बाट रु.९९००००। भकु्तानी गरेको 
छ। एक्साभेक्टरले ८६१० घ तम माटो कष्टटङ्ग गरेको भनी प्रति रु.८०।५० को दरले 
रु.६९३१०५।प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन गरे अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेको 
छ।काभ्रपेलाञ्चोक न्जल्लाको दररेट तनधािरण सतमतिबाट स्वीकृि दरमा मेतसनको प्रर्ोग गरी कडा माटो 
कटीङ्गको प्रति घ मी ६५।७० उल्लेख गरेकोले सो दरमा मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर थप गरी रु.७४।२४ 
ले भकु्तानी गनुिपनेमा प्रति घ मी ६।२६ बढी हनु ेगरी भकु्तानी गरेकोले उपभोक्ता सतमतिलाई बढी 
भकु्तानी भएको रु.५३८९८।६० असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

५३९८९.६० 

39.  तनमािण ब्र्वसार्ीबाट काम गराएकोाः  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ तनर्म ९७ को उप तनर्म 
१० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुिपनेछ र कुनै तनमािण 
ब्र्वसार्ी वा सव कतट्रर्ाक्टरबाट गराउन सष्टकन ेछैन भनी उल्लेख गरेकोमा तनम्न उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्ले तनमािण काम गनि नगरपातलकासंग सम्झौिा गरी तनर्म ष्टवपररि तनमािण 
ब्र्वसार्ीबाट उक्त तनमािण काम गराई सतमतिले सम्झौिा बमोन्जमको रकम भकु्तानी तलने गरेको 
देन्खर्ो र्स बाट उपभोक्ता सतमति िथा नगरपातलकाले साविजतनक खररद तनर्मावलीको पालन गरेको 
देन्खएन र्सका केही उदाहरण तनम्न बमोन्जम छन । 

 

 भौ न तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान तनमािण व्र्वसार्ी सतमतिबाट भकु्तानी 
१०६०।०७७।२।३२ भके्तश्वर मागि कालो पर े ३४८८२४२। ओम मंगल मतुिि कस्ट्रक्सन २६४५९९४ 

१०६१।०७७।२।३२ भके्तश्वर मागि कालो पर े
दोस्रो 

५००८३६६। ओम मंगल मतुिि कस्ट्रक्सन २४७५००० 

१०६२।०७७।२।३२ वडा११ सामदुाष्टर्क भवन 
ट्रि तनमािण 

१५०९७२३। कतचन इतटरप्राइजेज क प्रा 
तल 

१४८५००० 

१२८२।०७७।३।३० नाला काशी भञ्जाङ्ग सडक २३६४१२२। नवआदशि तनमािण सेवा १७८०२३७ 
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३ दाप्चा तनमािण सेवा ४६२६३०।  
40.  बढी भकु्तानीाः वडा नं ९ न्स्थि ग्वाध मागि आर तस सी ढलान काम सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक      

मलु्र्ाकंन अनसुार रु.११७०६७८।मा उपभोक्ता सतमतिको अंश कट्टा गरी भौ नं 
११२५।०७७।३।१५ बाट रु.७४२५००। सतमतिलाई भकु्तानी गरेको छ । ७० तमटर सडक 
ढलानको लागी १२ तम तम डार्ाको फलामे डण्डी २३ *७० * kg/m@ ०.८९ *११७.७७ ले 
रु.१६८७५२।६२ को मलु्र्ाकंन अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेको देन्खर्ो ।उपभोक्ता 
सतमतिले पेश गरेको ढलानकामको फोटोमा १२ तम तम डार्ाको फलामे डण्डी २० मार प्रर्ोग गरेको 
देन्खएको २० *७० * kg/m@ ०.८९ *११७.७७ ले रु.१४६७४१।४२ मार भकु्तानी गनुिपनेमा 
रु.२२०११।२१ बढी भकु्तानी गरेको असलु गनि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२०११.२१ 

41.  सम्झौिा भतदा कम कामाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५४ मा खररद सम्झौिा गदािको 
बखि पूवािनमुान गनि नसष्टकएको पररन्स्थति सम्झौिा कार्ािनवर्नको क्रममा तसजिना भएमा सो को स्पि 
कारण खलुाई अतधकार प्राि अतधकारीले भेररएसन आदेश ददन ु पने व्र्वस्था गरेकोमा तनम्न तनमािण 
व्र्वसार्ीले सम्झौिा भतदा घटी कार्ि सम्पन्न गरेको अवस्थामा स्पि कारण खलुाएको िथा भेररएसन 
आदेश नददइ सम्पन्न कामको मार मलु्र्ाकंन गरी उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गरेको ष्टववरण 
तनम्नानसुार छन।  

 

 भौ नं तमति र्ोजनाको नाम सम्झौिा रकम सम्पन्न 
मलु्र्ाकंन 

कार्ि सम्पन्न प्रतिशि 

११४३।०७७।३।१७ बतचरे एष्टककृि खा पा वडा नं १ ३५२८५६१ २२०७५९३ ६२.५६ 

 

 

42.  जष्टटलसंरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सष्टहिका भवन तनमािण लगार्िका जष्टटल 
प्राष्टवतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि  गराउन े
गरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि 
माफि ि  गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

 

 भौ न तमति र्ोजना लागि 
अनमुान 

भकु्तानी अवस्था भकु्तानी 
रकम 

सम्पन्न गनुिपने 

११७८।०७७।३।
२३ 

३ नं वडा भवन तनमािण उ स ७७७४३८९ पष्टहलो तबल २४५०००० ०७७।३।१
५ 

१२३३।०७७।३।
२६ 

एकिा मागि टोल सधुार 
सतमति            
कालोपरको काम  

२७१४८२६ सम्पन्न २२७७००० सम्पन्न 

७।०७७।३।२९ जगनाथ मागि नगर तब. टोल 
सधुार     कालोपरको काम  

४९९९६२७ प्रदेश पूवािधार 
तबकास िफि  

४२४९६८३ सम्पन्न 

 

 

43.  अनतु्पादक क्षरेमा खचि् ाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवि, जारा, र्ारा, 
ष्टवरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथिक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देन्खदैन । 
नगरपातलकाले तनम्नानसुारको कार्िक्रममा खचि गरेको देन्खतछ । 

 

 भौ न तमति भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रकम 

२५७।०७६।५।२५ तभमसेन जारा संचालन  ३३००० 

२७२।०७६।५।२५ बनेपा पाटी भ्रू् तिजको कार्िक्रम  १५०००० 

४६३।०७६।६।३० कोसा दाफा भजन खल १००००० 
४७६।०७६।७।५ बडा दशै र गाइ जारा खचि १४३६५९ 
१०१७।०७७।२।२७ ददपंकर चडुाकमि संघलाई १५०००० 
१०८४।०७७।३।४ चतद बहादरु रंन्जि चण्डेश्वर जारा १०१००० 
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११५८।०७७।३।१९ चतद बहादरु रंन्जि चण्डेश्वर मन्तदर पजुा १०२३०० 
११७२।०७७।३।२२ नैतमशारतर् गरुुकुल संचालन  ३०००००   

44.  कन्तटतजेतसीाः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) संग सम्वन्तधि अनसूुची १ 
मा तनमािण कार्िको लागिमा २ प्रतिशि वकि  चाजि स्टाफ खचि र २ प्रतिशि सानातिना अतर् खचि 
समेि कन्तटतजेतसी स्वरुप ४ प्रतिशि समावेश गनि सष्टकने व्र्वस्था छ । नेपाल सरकार, अथि 
मतरालर्को च.नं. ९६२, तमति २०७०।०१।२४ को पर अनसुार कार्ािलर्, आर्ोजनाले खचि गने ४ 
प्रतिशि कन्तटतजेतसी खचि मध्रे् २ प्रतिशि पंूजीगि प्रकृतिको कार्ंमा खचं गनुिपने अथािि  चाल ु र 
पंूजीगि खचिको अनपुाि २:२ हनुपुने उल्लेख छ । स्थानीर् तनकार् स्रोि पररचालन िथा व्र्वस्थापन 
कार्िष्टवतध, २०६९ को दफा १४ मा आर्ोजना व्र्वस्थापन सेवा (कतटेतजेतसी) खचि सम्बतधी ष्टवष्टवध 
व्र्वस्था छ । उपभोक्ताले गरेको कुल तनमािण कार्िमा जनसहभातगिा वा लागि सहभातगिाको अंश 
कट्टा गरी हनु आउने रकमलाई शि प्रतिशि मातन १ प्रतिशि रकम कन्तटतजेतसी वापि कट्टी गरी 
नगरपान््लकाको संन्चि कोर्मा राख्न े र बाकी रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददन े
गरेको पाइर्ो । र्सरी ष्टवगि वर्ि देन्ख हालसम्म कट्टी गरेको कन्तटतजेतसी रकमबाट कुनै प्रकारको 
खचि नगररएको व्र्होरा कार्ािलर्ले जनाएको छ । र्स प्रकार ष्टवगि वर्ि देन्ख हालसम्म कट्टी गरेको 
कन्तटतजेतसी रकमको समग्र र र्ोजनागि अतभलेख कार्ािलर्ले अद्यावतधक गरेको देन्खन आएन । 

 

45.  उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको कामाः कार्ािलर्ले र्ोवर्ि गरेको पंूजीगि खचिको प्रार्ाः सबैजसो तनमािण 
कार्िहरु उपभोक्ता सतमतिहरुबाट गराएको छ । जसमा तनम्नानसुार देन्खर्ो । 

 

45.1.  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउँदा 
सम्पन्न कामको खचिको सूचना साविजतनक गनुिपने, तनमािण कार्िमा डोजर, लोडर, एक्साभेटर, मेशीनहरू 
प्रर्ोग गनि नहनुे व्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति माफि ि सञ्चालन भएका आर्ोजनाको कार्ि सम्पन्न 
भएपतछ सम्वन्तधि तनकार्ले सोको रेखदेख ममिि सम्भार गने न्जम्मेबारी समेि िोकी उपभोक्ता 
सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपने आदद व्र्वस्था रहेका छन  । उपभोक्ता सतमतिले  सम्झौिा बमोन्जम 
गनुिपने काम सतमति आफैले गनुि गराउन ुपने, अतर् कुनै तनमािण व्र्वसार्ी वा अतर् व्र्न्क्त वा संस्था 
माफि ि गनि गराउन नपाइन ेर उपभोक्ता सतमतिको लगि अनसूुची १ मा िोष्टकएको ढांचामा अद्यावतधक 
गराई राख्नपुने उल्लेख छ ।  

मोटर बाटो खन्न े िथा चौडा गराउन,े ष्टवतभन्न भवन तनमािण गने लगार्िका भौतिक पवुािधार क्षेरका 
ष्टवतभन्न कार्िमा खचि गदाि अतधकाशं कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउने गरेको छ । मोटरबाटो 
लगार्ि अतधकांश कार्िमा डोजर, लोडर, एक्साभेटर आदद जस्िा हेतभमेन्शनहरु प्रर्ोग गरी कार्ि 
गराएको व्र्होरा खचिका तबल भपािइबाट देन्खर्ो । अतधकांश र्ोजनामा १५ प्रतिशिसम्मको 
हाराहारीमा जनसहभातगिाको अंश राखी सोही बमोन्जम कार्ि गराइएको छ । केष्टह थोरै र्ोजनामा सो 
भतदा बढी जनसहभातगिाबाट कार्ि गराएको देन्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिबाट गररएका अतधकांश तनमािण 
िथा अतर् कार्िको नापी ष्टकिाव, ठेक्का ष्टवल र कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा काम शरुु, सम्पन्न र फरफारक 
गरेको तमति र अवतध खलु्ने गरेको छैन । जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएका आर्ोजना उपभोक्ता 
सतमतिबाट सञ्चालन गने, र्ोजना हस्िातिरण नहनुे, र्ोजना कार्ितवर्नमा जनसहभातगिा र अपनत्व बषृ्टर्द् 
नगने, खचं साविजतनक नगने जस्िा कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानको पालना नगरेको प्रति सम्वन्तधि 
प्राष्टवतधक, कार्ािलर् िथा पदातधकारीले समेि ध्र्ान ददएको देन्खएन । उपभोक्ताले गने 
जनसहभातगिाको कार्िमा तरू्न अंश मार कार्ि हनु े गरेको देन्खएको हदुा श्रममलुक कार्िमा 
उपभोक्ताको िफि बाट गररने कार्िको अंशमा बषृ्टर्द् गरर र्ोजनाको स्वातमत्व र लागि प्रभावकाररिामा 
बषृ्टर्द् गनुिपने देन्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि गराउदा कानूनको पूणिरुपले अनशुरण र पालना 
गरेर गराउन ुपदिछ । 

 

45.2.  साविजतनक परीक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम स्थानीर् िहले  
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साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामान्जक परीक्षण अतिगिि 
साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था छ । ष्टवतभन्न सडक, तसचाई, खानपेानी िथा 
कृष्टर् ष्टवकास र पश ु ष्टवकास लगार्ि कार्िक्रमको साविजातनक सनुवाई गरेको भएपतन साविजतनक 
सनुवुाईको ढाँचा अनरुुप गरेको पाईएन । साविजतनक सनुवुाईको लागी िोष्टकएको फारम भने गरेिा 
पतन सरोकारवालाको अत्र्ति तरू्न उपन्स्थिी रहने गरेको, फाइलमा राख्न ेप्रर्ोजनको लागी फारम भरेर 
राख्न ेगरेको अवस्था तबद्यमान रहेको देन्खर्ो । त्र्सैले साविजतनक सनुवुाईको ष्टवश्वसनीर्िा देन्खदैन ।  

46.  उपभोक्ता सतमतिलाई मू. अ. कर - मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनसुार मू.अ.कर 
तबजक जारी भएको अवस्थामा मार मू.अ.कर भकु्तानी ददन तमल्नेमा पातलकाले तनम्न र्ोजनाको लागि 
अनमुान िर्ार गदाि तनमाणि सामाग्रीको मलु्र्मा मू.अ.कर थप गरी लागि िर्ार गरी सोही दरमा 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी मूल्र् अतभवृष्टर्द् करवापिको रकम भकु्तानी ददएको 
छ।लेखापरीक्षणका लातग छनौट गररएको िपतसल बमोन्जमका उपभोक्ता सतमतिलाई िपतसल बमोन्जम 
भकु्तानी भएकोमा तनर्म अनसुारको म ु अ कर तबजक जारी नभएकोले मू.अ.कर रु.२२४२९।९० 
असूल हनुपुने देन्खएको रु. २२४२९.९० 

 भौ न तमति र्ोजनाको नाम िथा सतमति म ुअ कर भकु्तानी 
रकम 

म ु अ कर तबजक 
जारी 

म ुअ कर तबजक 
बेगर भकु्तानी 

११८५।०७७।३।२३ गोठडांडा चिरेु भङगेरी 
सडक तनमािण उ स 

१२८२७३।३७ १०५८४३।४७ २२४२९।९० 

 

 

47.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केतरीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मतरालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आतिररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुि भतनएकोमा केतरीर् सरकारको ष्टवन्त्तर् समातनकरण अनदुानको मौज्दाि रकमबाट भकु्तानी 
ददन तमल्ने देन्खदैन । अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गनि नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार 
पातलकाले ६ थान दईु पांग्र ेसवारर साधन खररदमा रु. १४४५३९९।िथा १ थान चार पांग्र ेसवारी 
साधन खररदमा रु. ३४१४०००। समेि रु. ४८५९३९९।खचि गरेका छन  । 

 

 भौ नं तमति आपूतिि किािको नाम सवारी सधानको नाम भकु्तानी रकम 

१२०२।०७७।३।२५ आई एम ई अटोमोष्टटक्स ब्र्ाक्ह ुलोडर  १ थान ३४१४०००। 

१२३४।०७७।३।२७ आरम्भ अटो वकि  मोटर साइकल  ६ थान १४४५३९९।  

 

48.  खररद पाइपाः बाझवन खानेपानी उपभोक्ता सतमतिलाई ररजरभ्वर्र टैंक र पाइपलाईनको काम सम्पन्न 
प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन अनसुार उपभोक्ता सतमतिको अंश कट्टा गरी भौं नं १२०८।०७७।३।२५बाट 
रु.५९४०००।भकु्तानी गरेको छ। प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन तबल अनसुार ६३/६ के जी को ७०० तमटर 
र २०/१० के जी को ६०० मीटर पाईप खररद गरेको भतन रु.१९४६१०।भकु्तानी  गरेकोले उक्त 
खररद पाईप प्रर्ोग गरेको नापी ष्टकिाबमा उल्लेख गरेको देन्खएन। उक्त पाईप र्ोजनामा प्रर्ोग नगरी 
खररद मार गरेकोले कस्को न्जम्मामा राखेको हो प्रमाण पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

१९४६१० 

49.  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ािलर्ले 
२०७६।२।१६ देन्खको ठेक्का वा करार अतिगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
सम्बतधीि राजस्व शीर्िकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बतधीि फमिलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । 
िर पातलकाले मोटर साइकल ६ थान खररद गदाि आरम्भ अटो वकि लाई भौ नं 
१२३४।०७७।३।२७ बाट  भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु. ८३१४२।४२ कट्टी 
गरी राजस्व दान्खला नगरी फमिलाई न ै भकु्तानी ददएको देन्खतछ । िसथि उक्त रकमको कर 
समार्ोजन प्रमाण पेश हनुेपने अतर्था असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८३१४२.४२ 
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50.  परामशि सेवा – साविजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा साविजतनक तनकार्मा कार्िरि जनशन्क्तबाट 
नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनसुार परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी 
प्रतिस्पधािको माध्र्मले खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका परामशि सेवाको 
खररदमा गदाि प्रतिस्पधाि नगराई सोभैm खररद गरी रु.५८९६९९।खचि लेखेका छन  । पातलकाले 
स्थानीर् ष्टवकासमा टेवा पगु्ने िथा दीधिकालीन पजुी तनमािण हनुे मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट 
भएपतछ लाभ लागि र्ष्टकन गरी उपलब्ध जनशन्क्तबाट हनु नसक्ने कार्िको लातग प्रतिस्र्धाको 
माध्र्मले परामशि सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देन्खएन । 

 

 भौ नं तमति परामशि ष्टववरण परामशि दािाको नाम भकु्तानी 
रकम 

१२१६।०७७।३।२५ िाला थापागांउ खा पा र्ोजना एकफ्लोर न्जर्ोष्टफन्जकल कतसलु्टेतस ९९६९९ 

१२८५।०७७।३।३० न पा को फोहर व्र्वस्थापनको लातग 
फोहर जलाउन े मेतसन स्थापना गरी 
संचालन गनि 

स्ट्रक्चर तडजाइन एण्ड सतभिस प्रा तल ४९०००० 

 

 

51.  बढी पाइप खररदाः महेश्वरी रोरा एष्टककृि खानेपानी िथा सरसफाइमा पाइप लाइन जडानको काम 
सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन रु.६७२२१३।मा उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी भौ नं 
१२६७।०७७।३।२९ बाट रु.५९३८९३। भकु्तानी गरेको छ।उक्त खचि मध्रे् ष्टवतभन्न साइजको 
पोतलतथन पाइप २६०० तमटर खररद गरी रु. ५०९४१७।खचि गरेकोमा सम्पन्न कामको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ाकंनमा ८७८ तमटर मार पाइपको लातग पाइपको टे्रतच खन्न ेर पनेु काम भएको उल्लेख गरेको 
छ।र्ोजनामा पाइप जडानको पररमाण भतदा १७२२ तमटर बढी पाइप खररद गरेकोले सो पाइप 
र्ोजनामा प्रर्ोग भएको प्रमाण पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३७३७४ 

52.  िातलम भत्ता बढीाः कार्िसंचालन तनदेन्शका ,२०७५ को दफा ७.१.१५ मा सबै प्रकारको िातलम,गोष्ठी, 
सेमीनार र कार्िशाला संचालन सम्बतधी खचिको मापदण्डमा  सन्म्बतधि कार्ािलर्लले संचालन गरेको 
िातलममा सोही कार्ािलर्का स्रोि व्र्क्ती भएको अवस्थामा कक्षा तलए वापिको पाररश्रतमक नपाउने िर 
कार्िपर बापिको रकम पाउनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । नगरपातलकाले तबतभन्न तमतिमा तबतभन्न 
तबद्यालर्हरुमा ष्टकशोरी ष्टवकास कार्िक्रम िथा ष्टकशोरीहरुको जीवन उपर्ोगी तसप िातलम संचालन 
गरेको तबल भरपाइ अनसुार अतधकृि छैठौ ष्टवजर्ा सवेुदीको पेश्की रु.१५००००। भौ नं 
८४७।०७६।११।२२ बाट फछिर्ौट गरेकोमा तनजले पेश गरेको भरपाइमा तनम्न 
पदातधकारीहरुलाई कक्षा संचालन गरेको भतन प्रति कक्षा रु.१५००। दरले पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको 
छ । कार्िसंचालन तनदेन्शका, २०७५ अनसुार तनजहरु नगरपातलकाको कमिचारी भएकोले कार्िपर 
बापि रु.८००।मार पाररश्रतमक भकु्तानी गनुिपनेमा तनम्नानसुार बढी रकम भकु्तानी गरेको रु.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४२८० 

 कमिचारीको 
नाम 

िातलम संचालन तमति तलएको 
कक्षा 

पाररश्रतम
क 
तलएको  

पाउने 
कार्िपरको 
रकम 

नपाउने बढी 
भकु्तानी भएको 

कर कट्टा गरर 
बढी भकु्तातन 

ष्टवजर्ा सवेुदी ०७६।९।२०÷२२ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

०७६।१०।१७÷१९ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

०७६।११।३÷५ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

तनमािला काकी ०७६।९।२०÷२२ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

०७६।१०।१७÷१९ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

०७६।११।३÷५ ४ ६०००। ३२०० २८०० २३८०। 

जम्मा १४२८०।  

 

53.  पूजँीगि बजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पूजँी सजृना नहनु े
खालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने खचिलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम 
प्रतिफल ददने र पूँजीको तनमािण हनुे एवम  उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न 
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गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पूँजीगि शीर्िकमा समावेश गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले 
देहार् अनसुारका पूँजी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका ष्टवतभन्न खचिको 
आधारमा पूँजीगि शीर्िकबाट रु.२२६८९१६।भकु्तानी ददएको पाईर्ो ।केही ष्टववरणहरु देहार् 
बमोन्जम छन । 

 भौ नं तमति खचिको ष्टववरण खचि रकम 

३१८।०७६।५।३० मलुकुी देवानी संष्टहिा काननु सम्वतधी सचेिना कार्िक्रम १३००० 

३३९।०७६।६।५ इतटरकम टेतलफोनको लातग सामान खररद ९६००० 

३४१।०७६।६।७ फोहर मैला िथा ढल व्र्वस्थापन १२ जना कुन्चकारको पाररश्रतमक श्रावण भार र 
चाडिपवि खचि 

३९६००० 

६३३।०७६।९।२७ फोहर मैला िथा ढल व्र्वस्थापन १२ जना कुन्चकारको पाररश्रतमक मंतसरको १३२००० 
११६०।०७७।३।१९ फोहर मैला िथा ढल व्र्वस्थापन १२ जना कुन्चकारको पाररश्रतमक आर्ाढ १३२००० 
४७४।०७६।७।५ २९ औ अतिराष्टिर् जेष्ठ नागररक ददवसको खचि ९६४२५ 
६१९।०७६।९।२५ जे ष्टट ए नमराज न्घतमरेको मंतसरको िलब  २३०६२ 
७७९।०७६।११।०६ जे ष्टट ए नमराज न्घतमरेको माघको िलब २३६१० 
९१५।०७७।१।२१ जे ष्टट ए नमराज न्घतमरेको चैर र बैशाखको िलब ६३२२० 
५७१।०७६।८।१९ तबद्यालर् लेखापाल र कार्ािलर् सहर्ोगीको पाररश्रतमक असोज र कातििक १६८००० 
६३२।०७६।९।२५ तबद्यालर् लेखापाल र कार्ािलर् सहर्ोगीको पाररश्रतमक मंतसर पौर् १६५६६६ 
६३१।०७६।९।२५ ष्टवद्यालर् ष्टवकास सहजकिाि मंतसर पौर् पररश्रतमक १५९९३३ 
११७३।०७७।३।३२ ३० सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्मा थप पाठ्य सामाग्री खररद अनदुान ५००००० 
८२७।०७६।११।१२ काभ्र ेटेक्वातडो आई ष्टट एफ एकेडेमीलाई आतथिक सहर्ोग ३००००० 

 जम्मा २२६८९१६  

 

54.  पेश्की कट्टा नगरेकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११३ मा साविजतनक तनकार्ले 
ददएको पेश्की सम्झौिा बमोन्जम प्रत्रे्क रतनङ्ग तबलबाट कट्टा गनुिपने उल्लेख गरेकोमा नगरपातलकाले 
वडा नं ३ को भवन तनमािणको पष्टहलो रतनङ्ग तबलको मलु्र्ाकंन अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई भौ नं 
११७८।०७७।३।२३ बाट रु.२४५००००। भकु्तानी गरेकोमा सतमतिलाई भौ नं 
९१२।०७७।१।१७ बाट रु.२२४००००।पेश्की ददएको रकम तनर्म बमोन्जम कट्टा गनुिपनेमा 
पेश्की कट्टा नगरी रतनङ्ग तबल अनसुार परैु रकम भकु्तानी गरेकोले नगरपातलकाले साविजतनक खररद 
तनर्मावलीको पूणि रुपले पालना गरेको देन्खएन। 

 

 प्रदेश सशिि पुजँीगि  

55.  बढी दरमा भकु्तानीाः पाकुडोल मागि स्िरोन्निी कार्ि अतिगिि पनौिी सहार्क मागि पाकुडलोल सडक 
बनेपा ७ हुँदै ११ जाने बाटो स्िरोन्निी गनि उपभोक्ता सतमतिलाई दोश्रो रतनङ्ग तबल वापि गो.भौ.नं. 
१६।०७७।३।३० बाट रु.२०४००००। भकु्तानी गरेको छ । NP-3 Hume pipe 48 थान 
१२० तमटर खरीद गरेकोमा स्वीकृि नम्सिको दररेट र उपभोक्तालाइ भकु्तानी गरेको दररेटमा 
देहार्अनसुार फरक पारी बढी दररेट भकु्तानी भएको रकम रु.१,८५,४७७।१६ सम्बन्तधि उपभोक्ता 
सतमतिबाट असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

१८५४७७.१६ 

 ष्टववरण नम्सिको दररेट उपभोक्तालाई भकु्तानी फरक बढी भकु्तानी 
ह्यमु पाइप १२० तमटर ७१८४।०४७ ८७२९।६९ १५४५।६४ १८५४७७।१६  

 

 स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमाः  

56.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम 
कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई 
देहार्अनसुार ८ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१९८०००००।बजेट प्राि भएकोमा 
रु.१८३५१६७७।।खचि भई ९२.६८ प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ 

 

 आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको संखर्ा बजेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति प्रतिशि  
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भौतिक पूवािधार ८ १९८००००० १८३५१६७७ ९२.६८  
57.  जोड जम्मा फरकाः सामदुाष्टर्क भवन तनमािण वडा नं १३ को ढलानको काम सम्पन्न गरेको प्राष्टवतधक 

मलु्र्ाकंन अनसुार रु.४१७१६४१।मा उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी भौ नं १०।०७७।३।२४ बाट 
रु.३७६१७१०। सतमतिलाई भकु्तानी गरेको देन्खर्ो ।भवनको छट ष्टप तस तस (१:१.५:३ ) 
ढलानको मलु्र्ाकंन अनसुार १६.८४ लम्वाइ, १२.९३ चौडाइ र ०.६० उचाइले जम्मा १३०.६४ 
घ तम हनु ुपनेमा मलु्र्ाकंनमा १३२.८३ घ मी देखाइ प्रति रु.१७४३३।ले रु. २३१५६२५।३९ 
भकु्तानी गरेकोले जोड जम्मा फरक पारी २.१९ घ मी को रु.३८१७८।२७ बष्टढ भकु्तानी गरेको 
असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८१७८.२७ 

 प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमाः  

58.  पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनु े
स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ८ पररर्ोजना 
सञ्चालन गनि रु.१२००००००।बजेट प्राि भएकोमा रु.११९९००००।खचि भई १०० प्रतिशि 
भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ । 

 

 आर्ोजनाको प्रकार आर्ोजनाको संखर्ा बजेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति प्रतिशि 

भौतिक पूवािधार ४ १२०००००० ११९९०००० १००  
 

 नगरपातलका चाल ु  

59.  िलबी प्रतिवेदन पास नभएकोाः तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)मा मतरालर्, सन्चवालर्, 
आर्ोग र ष्टवभाग िथा उपत्र्कातभर रहेका कार्ािलर्मा कार्िरि तनजामिी कमिचारीको हकमा तनजामिी 
ष्टकिाबखाना र न्जल्लान्स्थि कार्ािलर्का तनजामिी कमिचारीको हकमा सम्बन्तधि कोर् िथा लेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्बाट िलबी प्रतिवेदन पास नगराई िलब खवुाउन नतमल्ने उल्लेख छ िर 
नगरपातलकाले वाष्टर्िक िलब, ग्रडे  िलबी प्रतिवेदन पास नगराई ष्टवतभन्न सेवाका २७ जना तनजामिी 
कमिचारीहरुको रु.१३८८३३८६.६ खचि लेखेको छ। िलबी प्रतिवेदन पास नगराईकन पाररश्रतमक 
खचि लेखेकाले कार्ािलर्को वास्िष्टवक िलब, भत्ता खचि र्ष्टकन गनि सष्टकएन। 

 

60.  बैठक भत्तााः अथि मतरालर्को कार्ि संचालन तनदेन्शका २०७५को पररच्छेद साि ७.१.१ मा बैठक 
कार्ािलर् समर् अन्घ वा पतछ हनु ुपने, एउटै तनकार् वा अतिगििका पदातधकारी\कमिचारी मार बस्न े
बैठकमा भत्ता प्रदान नगने, काननु अनसुार गठन भएका सतमतिहरुको बैठकका लातग मार भत्ता प्रदान 
गनि सक्ने उल्लेख गरेकोमा नगरपातलकाले तबतभन्न बोलपर िथा तसलबतदी दरभाउ पर खोल्दा र 
मलु्र्ाकंन गदाि बसेको बैठकका सदस्र् लगार्ि आमन्तरि तबतभन्न पदातधकारी िथा कमिचारीहरुलाई 
बैठक भत्ता तनम्न भौ न िथा तमतिबाट भकु्तानी गरी खचि गरेकोमा कार्ि संचालन तनदेन्शका ष्टवपररि 
नगरपातलकाको मार पदातधकारी\कमिचारी बसेको ष्टवतभन्न तमति बैठक बापि खचि लेखेकाले तनर्म 
ष्टवपररि भत्ता खचि गरेकोले तनम्न अनसुार सम्बन्तधि भत्ता बनु्झतलने बाट असलु गनिपने । 

 

60.1.  कार्ािलर्को लातग आवश्र्क मसलतद सामाग्री िथा फतनिचर सामाग्री खररद दरको प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कनका 
लातग तमति २०७६।०५।०२ र २०७६।०५।१७ मा बसेको बैठक भत्ता बापि गो.भौ.८२-
२०७६।०५।२६ बाट खचि रु.१४००० लेखेको असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

११९००.00 

 कमिचारीको नाम, थर पद  बैठक संखर्ा जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने रु. 
 भोजराज न्घतमरे  प्र.प्र.अ २ २००० १७०० 

धवुिराज नेपाल ब.रा.अ २ २००० १७०० 

र्ज्ञ प्रसाद वैद्य र्ो.अ २ २००० १७०० 

तनमिल मसु्र्ाज ु ले.अ २ २००० १७०० 

जजुभुाई सरु्द्कार ज.अ २ २००० १७०० 

धन बहादरु बादे सा.पाचौ १ १००० ८५० 

ष्टवष्णपु्रसाद सवुाल सा.चौ २ २००० १७०० 
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अतमिा कमािचार्ि सा.पाचौ १ १००० ८५० 

 जम्मा असलु गनुिपने रु.                                          ११९०० 
 

60.2.  कार्ािलर्ले गो.भौ २८३-२०७६।०७।०६ बाट पदातधकारी बैठक भत्ता बापि जम्मा खचि 
रु.५३००० खचि लेखेकोमध्रे् तनम्न न्शर्िकको बैठकमा कार्ािलर्का कमिचारीहरु मार उपन्स्थि रही 
बैठक भत्ता खचि लेखेकाले असलु गनुिपने रु. 

 

 

१७००० 
   

कमिचारीको नाम, थर बैठक जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने 
रु. 

कैष्टफर्ि 

 भोजराज न्घतमरे  १ १००० ८५० बसपाकि  पाष्टकि ङ िथा बहाल 
तबटौरी शलु्क असलुी बोलपर 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिको बैठक  

कृष्णप्रसाद कार्स्थ १ १००० ८५० 

र्ज्ञप्रसाद वैद्य १ १००० ८५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु १ १००० ८५० 

श्र्ामकृष्ठ तरपाठी १ १००० ८५० 

रवुराज नेपाल १ १००० ८५० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. ५१०० 

 भोजराज न्घतमरे  १ १००० ८५० बसपाकि  पाष्टकि ङ िथा उद्यान 
प्रवेश शलु्क असलुी बोलपर 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिको बैठक 

कृष्णप्रसाद कार्स्थ १ १००० ८५० 

र्ज्ञप्रसाद वैद्य १ १००० ८५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु १ १००० ८५० 

श्र्ामकृष्ठ तरपाठी १ १००० ८५० 

रवुराज नेपाल १ १००० ८५० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. ५१०० 

तमति २०७६।०४।२० मा बसेको आशापरुी खानीजतर् पदाथि संकलन, सडक स्िरोन्निी एवं शलु्क 
प्रर्ोजनको बोलपर मूल्र्ाङ्कन बैठकमा कार्ािलर्कै ८ जना पदातधकारी रही रु.८००० बैठक भत्ता 
लेखकोमा सम्बन्तधि कमिचारीहरुबाट असलु गनुिपने  रु.६८०० 

 

60.3.  कार्ािलर्ले गो.भौ.११९-२०७६।०६।०५ बाट रवुराज नेपालको गि आ.वको ष्टवतभन्न ष्टवर्र्को 
बैठक भत्ता बापिको रु.१०६००० पेश्की फर्छ्यौट गदाि भकु्तानी भएको रु.36550।- असलु गनुिपने 
रु. 

 

 

 

३६५५० 

 कमिचारीको नाम, थर  बैठक संखर्ा जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने 
रु. 

कैष्टफर्ि 

 भोजराज न्घतमरे  ३ ३००० २५५० शौचालर् दस्िरु उठाउन,े 
कर उठाउन े बोलपर र 
कृष्टर् उपकरण खररद 
सम्बतधी दरभाउ पर 
मूल्र्ाङ्कन सम्बतधी बैठक 

तनमिल मसु्र्ाज ु ३ ३००० २५५० 

शरेुश कुमार शे्रष्ठ ३ ३००० २५५० 

कृष्ण प्रसाद कार्स्थ ३ ३००० २५५० 

र्ज्ञ प्रसाद वैद्य ३ ३००० २५५० 

श्र्ामकृष्ण तरपाठी ३ ३००० २५५० 

रवुराज नेपाल ३ ३००० २५५० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. १७८५० 

सन्चिानतद केसी २ २००० १७००  ष्टवतभन्न सतमतिको बैठक 

कष्टपल दलुाल २ २००० १७०० 

गंगा बदेवा २ २००० १७०० 

प्रिाप कुमार िामाङ २ २००० १७०० 

र्शोदा शमाि २ २००० १७०० 

रामप्र्ारी शे्रष्ठ २ २००० १७०० 

मैर्ा ष्टव.क. २ २००० १७०० 

रवुराज नेपाल २ २००० १७०० 

श्र्ामनारार्ण महिो २ २००० १७०० 

मकुुतद केसी २ २००० १७०० 
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कमला हमुागाई २ २००० १७०० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. १८७०० 

 

 
60.4.  नगरपातलकाले गो.भौ.६५४-२०७६।१०।२६ बाट पदातधकारी बैठक भत्ता खचि न्शर्िकबाट भैसेपाटी 

सडक तनमािण कार्िको लातग गदठि मूल्र्ाङ्कन सतमतिको बैठक भत्ता बापि रु.४५००० खचि लेखेकोमा 
कर कट्टा गरी रु38250।- असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

३८२५० 
 कमिचारीको नाम, थर पद  बैठक संखर्ा जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने रु. 

मोहन पौडेल प्र.प्र.अ ५ ५००० ४२५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु ले.अ. ५ ५००० ४२५० 

सरेुश कुमार शे्रष्ठ ई. ५ ५००० ४२५० 

श्र्ाम कृष्ण तरपाठी का.अ. ५ ५००० ४२५० 

र्ज्ञ प्रसाद वैद्य र्ो.अ. ५ ५००० ४२५० 

धवुिराज नेपाल व.रा.अ. ४ ४००० ३४०० 

कृष्ण प्रसाद कार्स्थ प्र.अ. १ १००० ८५० 

तबनोद हमुागाई आ.ले.प. ३ ३००० २५५० 

जर् प्रसाद मानतधर ई. ५ ५००० ४२५० 

रामचतर कमािचार्ि स.ई. ४ ४००० ३४०० 

सरेुश थापा सू.अ. १ १००० ८५० 

ष्टकरण शे्रष्ठ र्ो.अ. २ २००० १७०० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. ३८२५०  

 

60.5.  गो.भौ.६९३-२०७६।११।०६ बाट तमति २०७६।०६।२८, २०७६।०७।०१ र 
२०७६।०७।२४ मा  कम्प्र्टुर, ष्टप्रतटर आदद सामाग्री खररद सम्बतधी बोलपर मूल्र्ाङ्कन बैठक भत्ता 
रु.३०००० खचि लेखेकोमा कर कट्टा गरी रु.25500।- असलु गनुिपने रु. 

 

 

२५५०० 

 कमिचारीको नाम, थर पद  बैठक संखर्ा जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने रु. 
भोजराज न्घतमरे प्र.प्र.अ. ३ ३००० २५५० 

धवुिराज नेपाल व.रा.अ १ १००० ८५० 

कृष्ण प्रसाद कार्स्ठ प्र.अ ३ ३००० २५५० 

र्ज्ञ प्रसाद वैद्य र्ो.अ. ३ ३००० २५५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु ले.अ. ३ ३००० २५५० 

ष्टवनोद हमुागाई आ.ले.प २ २००० १७०० 

श्र्ामकृष्ण तरपाठी काननु अ. ३ ३००० २५५० 
सरेुश कुमार शे्रष्ठ ई. ३ ३००० २५५० 
जजुभुाई सरु्द्कार ज.अ. २ २००० १७५० 
सरेुश कुमार थापा आईटी अ. ३ ३००० २५५० 
अतमिा कमािचार्ि न्जतसी १ १००० ८५० 
ष्टवष्ण ुप्रसाद सवुाल न्जतसी ३ ३००० २५५० 
जम्मा असलु गनुिपने रु. २५५००  

 

61.  बढी संखर्ामा पदातधकारी रही बैठक भत्ता ष्टविरणाः अथिमतरालर्को कार्िसंचालन तनदेन्शका, २०७५ 
को पररच्छेद ७ को बदुा ँनं.७.१.१ मा काननु अनसुार गदठि सतमतिका लातग मार बैठक भत्ता प्रदान 
गररन ेउल्लेख छ। नगरपातलकाले गो.भौ.७३५-२०७६।११।२३ बाट गि आ.व.र्ज्ञ प्रसाद वैद्यको 
पेश्की फछ्र्र्ौट गदाि स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था बाहेकका पदातधकारी रही 
ष्टवतभन्न सतमतिहरुलाई बैठक भत्ता ष्टविरण गरेको देन्खतछ। काननुमा व्र्वस्था भएको भतदा बाहेक 
रहेका पदातधकारी बैठक भत्ता असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

९३५० 
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 कमिचारीको नाम, थर  पद जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने रु. कैष्टफर्ि 

धवुिराज नेपाल व.रा.अ १००० ८५० स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६६ मा 
उल्लेख भए बाहेकका स्रोि 
अनमुान िथा बजटे सीमा तनधािरण 
सतमतिका पदातधकारीहरुको बैठक 
भत्ता 

कृष्ण प्रसाद कार्स्ठ प्र.अ. १००० ८५० 

र्ज्ञ प्रसाद वैद्य र्ो.अ. १००० ८५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु ले.अ. १००० ८५० 

जजुभुाई सरु्द्कार ज.स.अ १००० ८५० 

सरेुश कुमार थापा आई.टी.अ १००० ८५० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. ५१०० 
 

 

 कमिचारीको नाम, थर  पद जम्मा बैठक भत्ता असलु गनिपने रु. कैष्टफर्ि 

धवुिराज नेपाल व.रा.अ. १००० ८५० स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६७ मा उल्लेख 
भए बाहेकका बजेट िथा कार्िक्रम 
िजुिमा सतमतिका पदातधकारीहरुको 
बैठक भत्ता 

कृष्ण प्रसाद कार्स्ठ प्र.अ. १००० ८५० 

तनमिल मसु्र्ाज ु ले.अ. १००० ८५० 

जजुभुाई सरु्द्कार ज.स.अ. १००० ८५० 

सरेुश कुमार थापा आई.टी.अ १००० ८५० 

जम्मा असलु गनुिपने रु. ४२५०  

 

62.  बैठक भत्ता स्पि हनुपुनेाः नेपाल सरकार कार्ि संचालन तनदेन्शका, २०७५ को पररच्छेद ७ मा 
सरकारी कार्ािलर्ले कुनै िातलम, सेतमनार, गोष्ठी, कार्िक्रम, बैठक भत्ता ष्टविरण गदाि अपनाउनपुने 
प्रावधान, खचिको मापदण्ड सम्बतधी तनणिर् िथा कार्िष्टवतध उल्लेख गररएको छ। कानून अनसुार गदठि 
सतमतिहरुका लातग मार बैठक भत्ता प्रदान गरी कार्िष्टवतध अनरुुप खचि लेख्नपुदिछ।नगरपातलकाको 
उक्त सतमति कुन कानूनद्वारा गदठि भई भत्ता ष्टविरण गरेको स्पि नभएकाले स्पि हनुपुने रु. १०३००० 

 गो.भौ.-तमति सतमतिको नाम बैठक भत्ता रकम 

७११-२०७६।११।१४ नगरपातलका आर्ोजना जाँचपास सतमति ९१००० 

७१०-२०७६।११।१४ अपांगिा पररचर्पर ष्टविरण िथा स्थानीर् समतवर् सतमति १२००० 

९४०।२०७७।०३।०९ अपाङ्गिा पररचर्पर तसफाररस २८००० 
९४३-२०७७।०३।११ नगरन्शक्षा सतमति १९००० 
९५०-२०७७।०३।१४ नगरन्शक्षा सतमति २००००  

 

63.  सामान्जक सरुक्षा कर कष्टट्ट नगरेकोाःआर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७(१) मा प्रत्रे्क बातसतदा 
रोजगारदािाले कुन ैकमिचारी वा कामदारले प्राि गरेको आर्को गणना गदाि समावेश गररने नेपालमा 
स्रोि भएको कुन ै रकम भकू्तानी गदाि अनसूुची-१ बमोन्जमको दरले भकू्तानीमा कर कट्टी गनुिपने 
व्र्वस्था उल्लेख छ। नगरपातलकाले कार्ािलर्र्मा कार्िरि कमिचारीहरुको आर्कर गणना गदाि 
कमिचारीहरुको चाडपवि खचि जोड जम्मा नगरीकन वाष्टर्िक आर्कर गणना गरी मातसक कर कष्टट्ट 
गरेको छ ।नगरपातलकाले गो.भौ.१५७-२०७६।०६।१० बाट चाडपवि खचिमा कुनै कर कट्टी 
नगरीकन ९४ जना कमिचारीहरुलाई भकू्तानी गरी रु. ३०१३३९१ खचि लेखेकाले पाररश्रतमक भकू्तानी 
गदाि लाग्ने तरू्निम १प्रतिशि सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी रकम सम्बन्तधि कमिचारीहरुबाट असलु गरी 
संघीर् राजस्व खािामा दान्खला गनुिपने रु. ३०१३४ 

64.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ ष्टविरणमखुी 
खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास िथा 
दीघिकालीन पजुी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ। जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थाष्टपि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन। िर पातलकाले तनम्न संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराएको छ।  

 

 

 संस्थाको नाम अनदुान रकम रु. 
काभ्र ेहोटल िथा रेिुरेतट व्र्ावसार्ी संघ ५०००० 
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अकटेभ मेलोडी ईन्तस्टच्र्टु, बनेपा ५००००  
65.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोन्जम स्थानीर् 

सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभूि तसर्द्ाति र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६(२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन,  संचालन िथा व्र्वस्थापन 
सेवाको शिि िथा सतुबधासम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्र्वस्था 
छ।त्र्स्िै अथि मतरालर्को कार्ि संचालन तनदेन्शकाको पररच्छेद ७को ७.४.१बमोन्जम अतिररक्त 
समर् र तबदाको ददन काम गदाि अथि मतरालर्बाट नम्स स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना वापिको 
रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोन्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथि मतरालर्बाट 
स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले कार्िपातलकाको तनणिर्बाट नगरपातलकामा कार्िरि 
कमिचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता बापि प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि, अतधकृिस्िर, सहार्कस्िर पाँचौ\चौथौ 
र सहार्क स्िरका कमिचारीहरुलाई मातसक क्रमश. रु.६००००, रु.४०००, रु.२५०० र रु.११०० 
का दरले खचि लेखेको छ भने र संचार खचि मातसक प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृिलाई रु.३००० र 
अतर् कमिचारीहरुलाई रु.१००० भकू्तानी गरी कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता र संचार 
सषु्टवधाका रुपमा वाष्टर्िक रु.४०९०००० खचि लेखेको छ। 

 

 सामान्जक सरुक्षा िफि ाः  

66.  सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण सम्बतधमा सामान्जक सरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ र  सामान्जक 
सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १०(३) मा सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि बैष्टङ्कङ 
प्रणालीबाट मार गनुिपने व्र्वस्था गररएको छ।सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ 
को १६(घ) मा प्रणाली माफि ि सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणमा नगईसकेका स्थानीर् िहको हकमा 
सम्बन्तधि वडा सतमतिको रोहबरमा भत्ता रकम ष्टविरण गनिपने व्र्वस्था रहेको छ ।त्र्सैगरी 
सामान्जक सरुक्षा कार्िष्टवतध, २०७५ बदुा नं.२२ मा मतरालर्को स्वीकृति तबना हािहािै नगद ष्टविरण 
गनि नपाईन ेव्र्वस्था उल्लेख भएिापतन प्रथम ष्टकस्िामा नगरपातलकाको वडा नं.१, २, ४, ११, १२ 
र १४ ले, त्र्सैगरी  दोस्रो ष्टकस्िामा वडा नं.१, २ र ४ ले  हािहािै नगद ष्टविरण गरी 
औठाछाप\सहीका आधारमा भपािई राखी सामान्जक सरुक्षा खचि लेखेको छ। र्सबाट वास्िष्टवक 
लाभग्राहीले न ै भत्ता पाए, नपाएको सतुनन्श्चि भएन।र्स सम्बतधमानगरपातलकाले नैसामान्जक सरुक्षा 
भत्ता ष्टविरणको र्थाथििा र्ष्टकन गने,नगरपातलकाको सम्पूणि वडाहरुलाई बैष्टकङ प्रणालीमा आवर्द् गने, 
लाभग्राही नामावली िथा सम्पूणि ष्टववरण समर्मा न ैउल्लेन्खि ष्टवद्यतुिर् प्रणालीमा ईतट्री गने, आवश्र्क 
लगि कट्टा गने, दोहोरो नामावली हनु नददने, MIS प्रणालीमा उल्लेख बमोन्जमको लाभग्राहीहरुलाई 
भत्ता ष्टविरण पश्चाि वडागि रुपमा, नाम नामेसी, पररचर्पर नं., नागररकिा नं. आदद उल्लेख गररएको 
बैंक भपािई माग गरी िोष्टकएका सामान्जक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीले तनर्म बमोन्जम भत्ता प्राि गरे-
नगरेको सतुनन्श्चि गने गनुिपदिछ। 

 

67.  सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५, पररच्छेद-३को  बदुा नं. १०मा स्थानीर् िहले 
भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटोसष्टहिको अनसूुची ५ बमोन्जम मूल अतभलेख अद्यावतधक गरी वडा 
अनसुार प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्मा राख्नपुने र लाभग्राहीको िोष्टकए बमोन्जमको ष्टववरण समर्तभरMIS मा 
प्रष्टवष्टि गनुिपने व्र्वस्था छ। िर र्स सम्बतधमा नगरपातलकाले कुनैपतन वडाले िोष्टकएको अनसूुची 
बमोन्जम फोटोसष्टहिको मूल अतभलेख राखेको पाईएन।नगरपातलकाले MIS डाटा लाई न ैआधार मानी 
सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गररएकोमा उक्त अतभलेखमा केही लाभग्राहीहरुको मार फोटो सष्टहिको 
व्र्न्क्तगि ष्टववरण रान्खएको, अनसूुची ५ बमोन्जमको सम्पूणि ष्टववरण राखेको नपाईएकाले ष्टविरण 
गररएको सामान्जक सरुक्षा भत्ता पूणि रुपमा भरपदो छ भन्न सष्टकएन। 

 

 न्शक्षािफि   
68.  न्शक्षक ष्टवद्याथी अनपुािाः न्शक्षा तनर्मावली २०५९ को तनर्म १२ क मा सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरु  
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एक एक आपसमा गातभँनको लातग उक्त तनर्मावलीको तनर्मको ७७ बमोन्जम पहाडी न्जल्ला प्रति 
कक्षा ष्टवद्याथी संखर्ा ४५ जना नभएको खण्डमा आपसमा गाभ्न सष्टकने व्र्वस्था रहेको छ । 
नगरपातलका मािहिमा रहेका देहार्का सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्को न्शक्षक ष्टवद्याथी अनपुाि तनम्नानसुार 
रहेको हदुा तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार एक आपसमा गाभी न्शक्षाको गणुस्िरमा बषृ्टर्द् गराउन ु
पदिछ । 

 क्र.सं. ष्टवद्यालर्को नाम ठेगाना न्शक्षक 
दरबतदी 

पदपूिी पदपूिी मध्रे् 
करार 

ष्टवद्याथी 
संखर्ा 

अनपुाि 

1 सपनेश्वर माष्टव बनेपा-1 
15 15 5 108 7 

2 महाँकाल आष्टव बनेपा-1 
5 5 2 26 5 

3 इतरशोभादेवी आष्टव बनेपा-1 
7 7 2 36 5 

4 श्विेवराह माष्टव बनेपा-2 
20 20 12 288 14 

5 रत्नचणु्डेश्वर माष्टव बनेपा-2 
12 12 6 113 9 

6 शभुचामणु्डा माष्टव बनेपा-3 
12 12 1 156 13 

7 देवीटार आष्टव बनेपा-3 
9 8 2 68 8 

8 प्रभाि आष्टव बनेपा-3 
6 6 2 130 22 

9 नतदादेवी आष्टव बनेपा-3 
5 5 1 43 9 

10 अरुणोदर् आष्टव बनेपा-3 
5 5 0 30 6 

11 चण्डेश्वरी माष्टव बनेपा-4 
20 20 2 275 14 

12 सषृ्टिकाति आष्टव बनेपा-4 
9 9 0 80 9 

13 आजाद माष्टव बनेपा-5 
22 22 4 237 11 

14 ष्टहमालर् माष्टव बनेपा-5 
22 21 6 340 15 

15 गंगादेवी माष्टव बनेपा-5 
12 11 0 46 4 

16 बनेपा आष्टव बनेपा-5 
3 3 1 80 27 

17 भके्तश्वर आष्टव बनेपा-6 
11 11 2 135 12 

18 सरस्विी आष्टव बनेपा-7 
5 5 0 43 9 

19 चैितर् माष्टव बनेपा-8 
20 19 1 408 20 

20 न्शक्षासदन माष्टव बनेपा-8 
19 19 2 398 21 

21 काभ्र ेवष्टहरा आष्टव बनेपा-9 
2 2 2 60 30 

22 आदशि बाल ष्टवकास केतर बनेपा-9 
7 5 1 55 8 

23 जनज्र्ोति माष्टव बनेपा-10 
14 14 3 149 11 

24 धमिज्र्ोति आष्टव बनेपा-10 
4 4 1 14 4 

25 सतुदरीमाई आष्टव बनेपा-11 
4 4 1 25 6 

26 गणेशभारिी माष्टव बनेपा-12 
17 17 3 144 8 

27 पतचकतर्ा आष्टव बनेपा-12 
4 4 1 19 5 

28 महेतर माष्टव बनेपा-13 
19 19 3 242 13 

29 चक्रज्र्ोति माष्टव बनेपा-13 
14 14 1 124 9 

30 जागतृि आष्टव बनेपा-14 
7 7 0 54 8 

जम्मा 331 325 67 3926 12  

 

69.  न्शक्षकको िलब भत्ता तनकासा - न्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को तनर्म १७९ मा कुनै कामको लातग 
आबश्र्कभतदा बढी रकम माग गने र तनकासा ददने पदातधकारीलाई कानून बमोन्जम कारबाही गरी 
बढी तनकासा वा खचि भएको रकम असलु उपर गररने उल्लेख छ । र्स सम्बतधमा तनम्नानसुार 
देन्खएको छाः 

 

69.1.  बढी तनकासा – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगेु वा 
नपगेुको जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले ष्टहमालर् मा.ष्टव.का 
न्शक्षक श्री कुतिीमार्ा बलको िलब तनकासा मंतसर र पौर्को मातसक रु.३१६७१ का दरले 
रु.६३३४२।- तनकासा गनुिपनेमा रु.७२८४३। तनकासा खचि लेखेकोमा बढी तनकासा भएको रु 
९५०१ असूल गरी सम्बन्तधि संघीर् संन्चिकोर् दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 
 

 



27 

 

९५०१.०० 
69.2.  बढी भकु्तानीाः कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िकाको ष्टक्रर्ाकलाप नं.२.१ बमोन्जम प्रति ष्टवद्याथी लागिका 

आधारमा न्शक्षण सकाइ समाग्री एवम  कक्षा ८ को पररक्षा व्र्वस्थापन अनदुान अनसुार ददइने व्र्वस्था 
छ । प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाइ सामाग्री अनदुान कार्िक्रमको लातग गो भौ नं 
१११।२०७७।३।१५ बाट न्शक्षा सदन माध्र्तमक ष्टवद्यालर्मा बाल ष्टवकासका ४२ जना 
ष्टवद्याथीको रु ५००। का दरले रु २१०००। तनकासा भएकोमा ष्टवद्यालर्मा ३७ जना ष्टवद्याथी 
रहेको ष्टववरण प्राि भएकोले बढी ५ जनाको बढी तनकासा भएको रु.२५००। असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 
 

२५०० 

69.3.  नगरपातलकाले गो भौ नं.१४२।०७७।३।२८ बाट  Pre primary Book ५०० प्रति रु२९९।४५ 
का दरले छपाइ गरी न्स्प्रतटर प्रा तल लाई रु.१,४९,७२५।०० भकु्तानी भएको छ । नगरपातलकाले 
उक्त ष्टकिाबहरु घरमा बसेका ष्टवद्याथीहरुलाइ उपलव्ध गराउन ष्टवद्यालर्हरुलाइ उपलव्ध गराएकोमा 
२३ ष्टवद्यालर्हरुले बझेुको भरपाइ रहेकोमा सम्बतधीि उमेर समहुका ष्टवद्याथीले पाए नपाएको 
कार्ािलर्ले अनगुमन गरेको प्रमाण पेश गनुिपदिछ ।साथै नगरपातलकामा ३५ थान रहेको ष्टवद्याथीलाई 
ष्टविरण नदेन्खएको िथा नगरपातलकाको न्जतसी खािामा आम्दानी समेि बाँधेको नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

१०४८०.७५ 

69.4.  बालबातलकालाइ घरमै बसी पढाउनको लातग नगरपातलकाले रंतगन ष्टकिाब ५०० थान काठमाडौदेन्ख 
बनेपा नगरपातलका र २८ वडाका बाल ष्टवकास केतरमा ढुवानी गरे वापि रु३००००।०० भकु्तानी 
गनि रेणुकाति भट्टराइलाइ भकु्तानी भएकामा भाडा वापिको कर रकम रु३०००।०० कट्टा नगरेकोले 
सो रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

३०००.०० 

70.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम  सामदुाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्ले स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम 
अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सरसफाई, सडक नाला,  पदमागि तनमािण, कुलो ममिि, खानेपानी 
महुान संरक्षण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि 53 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई 
रु.918320 खचि गरेको छ । उक्त कार्िक्रम खचि बाहेक रोजगार संर्ोजकको िलब रु.467870 
िथा  प्रशासतनक खचि रु.5००००। गरी र्स कार्िक्रम अतिगिि कुल खचि रु.1436190 भएको छ 
। लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी 
सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

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

 

 स्वास्थ्र् िफि    
72.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 

लाख रुपैर्ाँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले 
रु.१९,७८,६५८।०० को और्धी सोझै खरीद गरेको छ । र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु 
तनम्नानसुार छनाः 

 

72.1.   खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको देन्खएन ।  

 

72.2.   आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि 
तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको 
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लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश भएको देन्खएन । 
72.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 

नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 
 

72.4.  और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खुल्न े
गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने गरेको देन्खएन । 

 

72.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको देन्खएन ।   
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्ि अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको 
और्तधको ष्टववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु 
न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

73.  आमा सरुक्षा कार्िक्रमाः  आमा िथा नवजाि न्शश ुसरुक्षा कार्िक्रम कार्िष्टवतध २०७५ को बदुा नं. 
२१ अनसुार  नेपाल सरकारले गैर सरकारी िथा तनजी अस्पिाललाई आमा सरुक्षा कार्िक्रम संचालन 
अनमुति प्रदान गदाि आमा सरुक्षा कार्िक्रमको सेवाबाट बन्तचि रहेको क्षेरलाई प्राथतमकिा ददने गरी 
संचालन अनमुति ददनपुने िथा र्सरी छनौट भएका तनकार्ले तबना कुनै शिि ष्टवरामीको उपचार गनुिपने 
व्र्वस्था गरेको छ । नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभर शीर मेमोररर्ल अस्पिाललाइ बतथिङ्ग सेतटरको 
रुपमा संचालन गरेकोमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार्बमोन्जम रहेका छन  ।   

 

73.1.  आमा िथा नवजाि न्शश ुसरुक्षा कार्िक्रम कार्िष्टवतध २०७५ को बदुा नं. ६ मा स्वास्थ्र् संस्थालाई 
प्राि हनुे इकाई मूल्र्वापिको रकमबाटै सेवाग्राही मष्टहलालाई आवश्र्क पने सम्पणुि और्धी उपकरण 
सामान वा प्रर्ोगशाला खचि व्र्होनि पने र थप शलु्क तलन नपाइने व्र्वस्था छ । साथै उक्त 
कार्िष्टवतधको बदु्दा नं.८१(क) मा तनजी अस्िपाल वा स्वास्थ्र् संस्थाले र्स तनदेन्शकाले िोके तबपरीि 
सेवाग्राहीसँग शलु्क तलएको खण्डमा त्र्स्िा तनकार्मा आमा सरुक्षा कार्िक्रम स्थतगि हनुे छ भन्न े
उल्लेख गरेको छ ।नगरपातलकाबाट आमा सरुक्षा कार्िक्रमलाई तनर्मानसुार पालना गने गरी सम्झौिा 
गरी सेवा प्रदान गने अस्पिालले कार्िष्टवतधको व्र्वस्था अनरुुप प्रर्ोगशाला परीक्षण र अतर् स्वास्थ्र्को 
जाँचको रकम असलु सम्बतधमा अनगुमन गरी प्रतिवेदन गरेको पाइएन । अि सेवाग्राहीलाई तनशलु्क 
िथा गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गने व्र्वस्था तमलाउनपुने देन्खर्ो ।  

 

73.2.  अस्पिाललाई सम्झौिा अनरुुप कार्िष्टवतधले िोकेअनसुारको फाराम भरी सतु्केरी सम्बतधी सक्कल ष्टववरण 
सष्टहि कार्ािलर्मा पेश गरेपश्चाि भकु्तानी गनुिपनेमा शीर मेमोररर्ल अस्पिाले रकम माग गरेको 
तबवरण अनसुार पातलकाले र्ो वर्ि रु.१,०१,५५,०००।भकु्तानी गरेको छ।शीर मेमोररर्ल 
अस्पिालबाट उपलब्ध गराएको १२ मष्टहनाको अनसुचुी बमोन्जमको सतु्केरीको सक्कल ष्टववरण िथा 
भरपाइ पेश गरेको भएिा पतन उक्त सतु्केरीको सक्कल ष्टववरण, भरपाइ तसलतसलेबार नतमलाएकोले सवै 
भकु्तानी तभडान गनि सष्टकएन िसथि रकम मागको ष्टववरण र सतु्केरीको सक्कल ष्टववरण िथा भरपाइ 
तसलतसलेवार तमलाउने व्र्वस्था गनुि पदिछ । 

 

74.  बनेपा क्षेर भर िोष्टकएको घाट क्षरमा सोलर बत्ती जडान गनिको लातग ११ थान आवश्र्क भएको 
आधारमा  तसलबतदी दरभाउपर आव्हान गरी कम कबोल गने रोशनी लक्षमी इतटरप्राइजेज को 
मू.अ.कर सष्टहि रु ११४१४७०।०० मा २०७७।३।१९ मा सम्झौिा गरेकोमा  रु १०९७४७० 
भकु्तानी भएको छ । सो सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोन्जम रहेका छन  ।  

 

 

 

 

 
74.1.  सप्लार्सिले समर्ावतध तभर ६ वटा मार सामान सप्लाइ गरी रु१०९७४७०.०० भकु्तानी गरेकोमा 

सबै सोलार बत्ती सेटहरु नगरपातलकाका सामान्जक ष्टवकास अतधकृि सदुशिन कणिन्जिले बझेुको भरपाइ 
पेश भएको छ । उक्त सोलार बत्ती सेटहरु कहाँ, कुन स्थानमा जडान भएको हो सोको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ांकन प्रतिवेदन, फोटो समेि पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

१०९७४७० 

74.2.  उक्त सप्लार्सिलाइ भकु्तानी गदाि सम्झौिा बमोन्जम धरौटी रकम रु ५१८३५।कट्टा गरेर मार  
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भकु्तानी गनुिपनेमा परैु रकम भकु्तानी भएकोले धरौटी रकम असलु गरी आम्दानी बाँध्न ुपने रु. ५१८३५ 

 कोरोना रोकथाम िथा तनर्तरण व्र्वस्थापन िफि   
75.  स्थानीर् िहको आफ्नै बजेटबाट तबतनर्ोजन रु.45०००००।-, संघीर् संन्चि कोर् बाट प्राि 

रु.506244।, प्रदेश संन्चि कोर्बाट प्राि रु.1200000 एंव अतर् संघसंस्थाबाट रु.496381 र 
गि वर्िको बाँकी रु.395048  समेि गरी रु.70 लाख 97 हजार 673 प्राि भएकोमा तनम्नानसुार 
रु.५१ लाख प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट िथा नगरपातलकको चालिुफि को रु.३ लाख 1७ हजार गरी 
५४१८१०७ खचि भएको छ ।  

 क्र सं न्शर्िक रकम कैष्टफर्ि 
१ राहि ष्टविरण 4698187  
२ क्वारेतटाईन होन्ल्डन सेतटर तनमािण 317917  
३ जनशक्ती पररचालन भत्ता 0 आर्ाढ मसाति सम्म खचि नभएको 
४ और्धी एंव उपकरण  0 आर्ाढ मसाति सम्म खचि नभएको 
५ अतर् न्शर्िकमा भएको खचि  402003  
 जम्मा रकम 5418107    

76.  ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर्को आम्दानी िथा खचिको ष्टवष्टवरण र्स प्रकार रहेका छन ।     

   आर् खचि       व्र्र् खचि 
गि वर्िको अ ल्र्ा 395048 राहि ष्टविरण कार्िक्रम ४६९८१८७ 

नगरपातलका  4500000 अतर्  402003 

बागमिी प्रदेश सरकार 1200000 मौज्दाि  1997483 

सामदुाष्टर्क साकोस  496381     

संघीर् सरकार स्थानीर् पवुािधार ष्टवकास कार्िक्रम 506244     

जम्मा 7097673 जम्मा 7097673  

 

77.  राहि ष्टविरण नगरपातलकाले देहार् बमोन्जमको सबै वडाहरुलाइ चामल, दाल, िेल, ननु सष्टहि राहि 
ष्टविरण वापि भकु्तानी गरेको छ ।  

      व्र्र् खचि राहि पाउन ेसंखर्ा 
वडा नं.1 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 100786 १३० 
वडा नं.2 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 39950 ३४ 
वडा नं.3 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 132673 १०० 
वडा नं.4 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 394056 ३०२ 
वडा नं.5 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 433167 ४०० 
वडा नं.6 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 898836 ८२४ 
वडा नं.7 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 500742 ४५० 
वडा नं.8 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 406906 ४३२ 
वडा नं.9 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 320992 २७२ 
वडा नं.10 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 569320 ५१२ 
वडा नं.11 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 297529 २५० 
वडा नं.12 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 182079 १५५ 
वडा नं.13 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 277840 २४० 
वडा नं.14 राहि ष्टविरण कार्िक्रम 143311 १२५ 
जम्मा ४६९८१८७ ४२२६   



30 

 

78.  पेश्की बाकँीाः  आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 47 मा 
िोष्टकएको अवतधसम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ ।  पातलकाको देहार् अनसुार 
फर्छ्यौट गनि बाँकी पेश्की मध्रे् म्र्ाद नाघेको रु.१,८२,१०,८४५।- िथा ननाघेको पेश्की 
रु.२,९१,०५,४००।०० गरी रु. ४,७३,१६,२४५। रकम समर्मै फर्छ्यौट गनुिपदिछ । म्र्ाद 
नाघेको पेश्की रु. 

 

 

 

 

 

१८२१०८४५ 
 तस.नं. पेश्कीको ष्टववरण पेश्की तलनेको नाम म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको 

१  पदाचिकारी       
१ रािपति रतनङ्ग तसल्ड प्रतिर्ोतगिा बलराम अतधकारी १००००० ० 

२ र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी बलराम अतधकारी २५०००० ० 

    जम्मा ३५०००० ० 

२ कमषिारी       
३ पदातधकारी बैठक भत्ता रामेश्वर खड्का ५०,००० ० 

४ कमिचारी िातलम खचि शमीला बतजाडे ५०० ० 

५ जारा पवि पजुा संचालन, सवारी इश्वरमान रंन्जि ४०,००० ० 

६ पदातधकारी बैठक भत्ता रबुराज नेपाल ५,००० ० 

७ पाररश्रतमक कमिचारी हररगोपाल मानतधर १०४००० ० 

८ पदातधकारी बैठक भत्ता रबुराज नेपाल १८,००० ० 

९ पदातधकारी बैठक भत्ता अतज ुअतधकारी ८,००० ० 

१० र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी न्शब प्रशाद तर्ेोपाने १५,००० ० 

११ पदातधकारी बैठक भत्ता ष्टकरणकाजी शे्रष्ठ ४०,००० ० 

१२ पदातधकारी बैठक भत्ता बषु्टर्द्मान जो.शी. १७,००० ० 

१३ पदातधकारी बैठक भत्ता सदुसिन कारंन्जि १३,००० ० 

१४ ष्टवद्यालर् परीक्षा संचालन सवारी बषु्टर्द्मान जो.शी. १४६,३५० ० 

१५ 

कार्िक्रमको ष्टवश्लरे्ण िथा कार्िक्रमको चौमातसक 
सतमक्षा महेश्वर काजी शे्रष्ठ ३१,७०० ० 

१६ 

कोहटि ष्टवश्लेर्ण िथा कार्िक्रमको चौमातसक 
सतमक्षा महेश्वर काजी शे्रष्ठ १४,४०० ० 

१७ 

मष्टहला िथा बालबातलका, अपाङ्ग क्षमिा अतभबृष्टर्द् 
कार्िक्रम, सवारी तनमिला काकी २५०००० ० 

१८ र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी न्शब प्रशाद तर्ेोपाने ३६,००० ० 

१९ व्र्वसाष्टर्क पशपुालन िातलम राम सतुदर सापकोटा १५०००० ० 

२० पाररश्रतमक कमिचारी सदुशिन कणिन्जि ३०,००० ० 

२१ 

कार्िक्रम अनगुमन मलु्र्ांकन िथा भ्रमण खचि, 
रन्जिेशन शलु्क मोहन पौडेल १६,८०० ० 

२२ 

माइक्रोस्कोष्टपक क्र्ाम्प लगार्िका अतर् सकृर् 
क्षर्रोग खोजपडिाल महेश्वर काजी शे्रष्ठ ४८,००० ० 

२३ तनर्तमि िथा पणुि खोप ददगोपना र खोप ढुवानी महेश्वर काजी शे्रष्ठ १९४९०० ० 

२४ दानरुा रुवेला खोप अतभर्ान महेश्वर काजी शे्रष्ठ १०५००० ० 

२५ स्वास्थ्र् सेवा कार्िक्रम महेश्वर काजी शे्रष्ठ १००,००० ० 

२६ 

मष्टहला स्वास्थ्र् स्वरं् सेष्टवका मातसक प्रतिवेदन 
खचि, सवारी महेश्वर काजी शे्रष्ठ ३३६,००० ० 

२७ स्वास्थ्र् सेवा कार्िक्रम सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ ३००,००० ० 

२८ 

न्शक्षण तसकाइ सामग्री एवम  कक्षा ८ को परीक्षा 
व्र्वस्थापन बषु्टर्द्मान जो.शी. ३३२,६०० ० 

२९ ष्टवद्यालर् परीक्षा संचालन सवारी बषु्टर्द्मान जो.शी. ७५,००० ० 

३० अनगुमन सम्वन्तध अतभमनु्खकरण कार्िक्रम सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ १००,००० ० 

३१ 

माि ृिथा नवन्शश ुकार्िक्रम अनगुमन िथा 
सपुररवेक्षण सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ १०,००० ० 

३२ उपचार केतरहरुमा आकन्स्मक कार्िकोलातग सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ २९,१५० ० 

३३ तनर्तमि िथा पणुि खोप ददगोपना र खोप ढुवानी सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ २४२१०० ० 

३४ 

रोग तनर्तरणको लातग वैठक िथा नमनुा 
संकलन, ररपोष्टटिङ्ग गने श्र्ामनारार्ण महत्तो ५०,००० ० 

३५ स्वास्थ्र् सेवा कार्िक्रम सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ १०२००० ० 

३६ मष्टहला स्वास्थ्र् स्वरं् सेष्टवका मातसक प्रतिवेदन सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ ३३६००० ०  
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खचि, सवारी 
३७ पदातधकारी बैठक भत्ता सत्र्श्वर मकै शे्रष्ठ ४३,१५० ० 

३८ सा.तब.म. बालतबबाह तबरूर्द्को अतभर्ान कार्िक्रम तबजर्ा लक्ष्मी सवुेदी ० १५०००० 

३९ सहकारी प्रवर्द्न कार्िक्रम बरी प्रसाद अतधकारी ० ७५,००० 

४० पदातधकारी बैठक भत्ता रामेश्वर खड्का ० १०४,००० 

४१ IEMIS अध्र्ावतधक कार्िशाला, रेणकुाति भट्टराइ ० १००,००० 

४२ ष्टवद्यालर् प्र अ बैठक खचि, सवारी बषु्टर्द्मान जो.शी. ० १२५,००० 

४३ ष्टवद्यालर् परीक्षा संचालन सवारी बषु्टर्द्मान जो.शी. ० ७४,४०० 

४४ ष्टवद्यालर् परीक्षा संचालन सवारी बषु्टर्द्मान जो.शी. ० २४५,८९० 

४५ भकारो सधुार कार्िक्रम राम सतुदर सापकोटा ० ३००,००० 

४६ 

ष्टवतभन्न खोपहरु लगाए वापि भ्र्ान्क्सनेटरलाई 
पाररश्रतमक राम सतुदर सापकोटा ० १२५,००० 
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स्िरोन्निी उ.स-२ १६०००० ० 

१२० न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम 

उग्रचण्डी नाला वडा कार्ािलर् 
तनमािण उ.स.बनेपा-४ २२३९००० ० 

१२१ पाटी बलाछे टोल वडा नं. ४ समानीकरण बलाछेटोल पाटी उ.स.,बनेपा-४ १९२००० ० 

१२२ पाटी चेोर वडा कार्ािलर् खानेपानी १२ 

पाटीचौरवडा कार्ािलर् खानेपानी 
तनमािण उ.स.-१२ १६०००० ० 

१२३ 

११ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

परुानो स्कुल र्ध्द बहादरु 
थापाको घरजाने बाटो तनमािण 

उ.स.-११ १२५००० ० 

१२४ न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

जनज्र्ोति मा.तब. स्िरोन्निी 
उ.स.,बनेपा-१० ४८०००० ० 

१२५ न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

वडा कार्ािलर् भबन तनमािण 
उपभोक्ता सतमति, वडा नं.३ २२४०००० ० 

१२६ न्जल्ला समतवर् सतमतिको कोर् कार्िक्रम 

स्वास्थ्र् चौकी भबन तनमािण 
उ.स.-६ ६३८००० ० 

१२७ न्जल्ला समतवर् सतमतिको कोर् कार्िक्रम 

वडा कार्ािलर् भबन िल्ला थप 
तनमािण उपभोक्ता सतमति, ६ ९६०००० ० 

१२८ टुष्टपचा टोलपाटी वडा नं. ४ प्रदेश समानीकरण 

टुष्टपचा टोल पाटी तनमािण 
उपभा्ेक्ता सतमति,बनेपा-४ २०८००० ० 

१२९ ४ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

पञे्चश्वर पाटी तनमािण उपभोक्ता 
सतमति,बनेपा-४ १५२००० ० 

१३० 

दद्वपंकर द्योक्ष मन्तदर तनमािण वडा नं. ७ प्रदेश 
समानीकरण 

ददपंकर क्वेंप्वा रर्ोछे तनमािण 
िथा उ.स.,बनेपा-७ १९२००० ० 

१३१ 

पणु्र्मािा सहार्क मागि उद्योग बाणीज्र् संघ वडा 
नं. ८ समानीकरण 

पणु्र्मािा सहार्क मागि 
(उधा्ेग बान्णज्र् संघ) सडक 

तनमािण उ.स. ३२०००० ० 

१३२ न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

वडा कार्ालिर् भबन तनमािण 
सतमति,१ २२४०००० ० 

१३३ 

११ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

कुस्लेटार खोलेखेि मोटर बाटो 
ढलान उ.स.११ ३२०००० ० 

१३४ ७ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

जेष्ठ नागररक तबश्रामस्थल 
तनमािण उ.स.,बनेपा-७ ८०,००० ० 
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१३५ मच्छेटोल पाटी िल्लो वडा नं. ४ समानीकरण 

मेच्छेटोल गणेश पाटी तनमािण 
उ.स.,बनेपा-४ २४०००० ० 

१३६ 

ष्टपपलबोट थापागाउँ ष्टवकटेश्वर बाटो ढलान वडा 
नं. १३ समानीकरण 

ष्टपपलबोट थापागांउ ष्टवकटेश्वर 
बाटो ढलान उ.स.१३ २८८००० ० 

१३७ न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

१४ नं. वडा कार्ािलर् भवन 
तनमािण उ.स.१४ २२४०००० ० 

१३८ ७ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

हलुाकी गल्ली इटा छाप्ने 
उ.स.,बनेपा-७ ६४,००० ० 

१३९ तभमसेन मागि कालो परे वडा नं. ६ समानीकरण 

धाराचोर देन्ख बन तसमाना सम्म 
बाटो सधुार उ.स.,बनेपा-६ ७०४००० ० 

१४० भञ्जर्ाङ धमिज्र्ोिी वडा नं. १ समानीकरण 

भञ्र्ाङ धमिज्र्ोति अमलडोल 
सडक तनमािण उ.स.१ ३२०००० ० 

१४१ 

१३ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

हररतसन्ध्द मागि तनमािण 
उ.स.,बनेपा-१३ ६४,००० ० 

१४२ 

धनेश्वर गेटवाट रतजनको घरसम्म ष्टपच वडा नं. 
११ समानीकरण 

धनेश्वर मन्तदर जाने बाटो ष्टपच 
उ.स.,बनेपा-११ ३२०००० ० 

१४३ 

११ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

सल्ले तथङडाडा मा्ेटरबाटो 
तनमािण उ.स.,बनेपा-११ ० १२२००० 

१४४ 

भैसेपाटी गाउँ खानेपानी व्र्वन्स्थि गने वडा नं. 
१३ प्रदेश 

खानेपानी उपभोक्ता सतमति, 
बनेपा-१३ ० १९२००० 

१४५ २ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

ष्टहटीधारा थम्का मा्ेटर बाटा्े 
उ.स.,बनेपा-२ ० ६४,००० 

१४६ 

ष्टहमालर्-बस्नेि गाउँ कालो परे वडा नं. ५ 
समानीकरण 

ष्टहमालर् मागि बस्नेि गांउ 
सडक तनमािण उ.स.,बनेपा-५ ० ५२८००० 

१४७ 

नगरस्िरीर् मागमा आधाररि आर्ोजना ष्टवष्टवध 
समानीकरण 

शष्टहद तभमसेन तसदद मागि 
उ.स.,बनेपा-३ ० ९६,००० 

१४८ ८ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

दथ ुलां उपभोक्ता सतमति,बनेपा-
८ ० ९६,००० 

१४९ 

१४ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

खाल्चोक न्चहानडांडा न्चहान 
पाटी तनमािण उ.स.,बनेपा-१४ ० ६४,००० 

१५० ७ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण कांधखोला सधुार उ.स.,बनेपा-७ ० ९६,००० 

१५१ 

१० नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

सेिीदेवी मन्तदर संरक्षण िथा 
सम्र्बधिन सतमति,बनेपा-१० ० ९६,००० 

१५२ 

१२ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् 
समानीकरण 

मािा बालकुमारी िथा पञ्चकतर्ा 
देवी पाटी तनमािण उ.स.१२ ० ६४,००० 

१५३ न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

भञ्र्ाङ व्र्ाङढुगा गल्फु 
तबनार्क खानेपानी तडप वा्ेररङ 

उ.स.-१ ० ८६४००० 

१५४ ८ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

वडा कार्ािलर् भवन ट्रस तनमािण 
उ.स.-८ ० १२१००० 

१५५ 

पणु्र्श्वर महादेव शारदा देवी मन्तदर मागि वडा नं. 
११ समानीकरण 

पणु्र्श्वर महादेव शारदादेवी 
मन्तदर मागि तन.उ.स.११ ० ३२०००० 

१५६ 

पणु्र्मािा कररडोर स्िरोन्निी वडा नं. ७ 
समानीकरण 

श्री कुमारी भजन मण्डल 
उ.स.१३ ० ५७,९२० 

१५७ समुागाल मागि वडा नं. ८ समानीकरण 

समुांगाल शान्ति मागि 
उ.स.,बनेपा-८ ० ३३५००० 

१५८ 

इटाचा गाउँको खानेपानी ममिि िथा ट्ांकी 
बनाउने कार्ि वडा नं. १३ प्रदेश समानीकरण 

सांगा इटाचा खानेपानी उ.स., 
बनेपा-१३ ० १६०००० 

१५९ लन्प्स उद्योग प्रवर्द्न ५० प्रतिशि अनदुान 

स्पाइनल इतजरुी तन. 
उ.स.,बनेपा-१३ ० ३२०००० 

१६० 

बाँसडोलवाट चिरेु जाने बाटो ढलान नाली वडा 
नं. १४ समानीकरण 

चिरेु मोटर बाटो स्िरा्ेन्निी 
उ.स.,बनेपा-१४ ० १६०००० 

१६१ थमु्का खानेपानी वडा नं. ५ , प्रदेश समानीकरण 

थमु्का खानेपानी व्र्बस्थापन 
सतमति,बनेपा-५ ० १९२००० 

१६२ ८ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण कोबहाल मागि उ.स.,बनेपा-८ ० ३२०००० 

१६३ ९ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

इतिष्टहटी टा्ेल सधुार 
सतमति,बनेपा-९ ० ९६,००० 



35 

 

१६४ काधखोला ररटेतनङ वाल वडा नं. ७ समानीकरण 

कांध खा्ेला पखािल तन. 
उ.स.,बनेपा-७ ० २५६००० 

१६५ ८ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण ज्ञान कुञ्ज मागि उ स ० १७६००० 

१६६ 

भैसेपाटी परुानो बजार ढल तनमािण अधरुो काम र 
वडा कार्ािलर् जाने बाटो ष्टपच गने वडा नं. १३ 

भैसेपाटी टा्ेल सधुार 
उ.स.,बनेपा-१३ ० २५६००० 

१६७ 

तलफ्ट खानेपानी र्ोजना थापा गाउँ नर्ाँ बस्िी 
वडा नं. १३ प्रदेश समानीकरण 

तबकटेश्वर मागि पखािल तन. 
उ.स.,बनेपा-१३ ० १६०००० 

१६८ ८ नं. वडागि ष्टवकास र्ोजना संघीर् समानीकरण 

कपाली समाज न्चहान तन. 
उ.स.,बनेपा-८ ० ७२,००० 

१६९ 

बेकवा स्कुल देन्ख र्दु्द बहादरु थापाको घर वडा 
नं. ११ समानीकरण 

बैष्टकवा स्कुल देन्ख र्दु ब. 
थापाको घर सम्म ग्र्ाष्टवन वाल 

तन. उ.स.,बनेपा-११ ० ३२०००० 

१७० न्जल्ला समतवर् सतमति कोर् कार्िक्रम रन्जिेशन 

ठाडोखोला काकी गांउ खानेपानी 
उ.स.,बनेपा- ० १६००००० 

१७१ लन्प्स उद्योग प्रवर्द्न ५० प्रतिशि अनदुान 

अपांग वडा कार्ािलर् बाटा्े 
सधुार सतमति,बनेपा-११ ० २२४००० 

१७२ 

अरतनको राजमागि दार्ाबार्ा काध खोला पलु वडा 
नं. ७ समानीकरण 

कांध खा्ेला पलु तनमािण 
उ.स.,बनेपा-७ ० ३२०००० 

१७३ 

काशी भञ्जर्ाङ ट्रस तनमािण वडा नं. ३ प्रदेश 
समानीकरण 

कान्श भञ्जर्ाङ ट्रि तनमािण 
उ.स.,बनेपा-३ ० १६०००० 

१७४ 

सल्ले स्र्ालटार च्र्ानडाडा मोटरबाटो वडा नं. 
११ समानीकरण 

स्र्ालटार च्र्ानडांडा बाटा्े 
तनमािण उ.स.,बनेपा-११ ० ४५३००० 

१७५ न्जल्ला समतवर् सतमतिको कोर् कार्िक्रम 

शहरी स्वास्थ्र् केतर भवन 
तनमािण उ.स.,बनेपा-३ ० ६४०००० 

१७६ लन्प्स उद्योग प्रवर्द्न ५० प्रतिशि अनदुान 

अपांग वडा कार्ािलर् बाटा्े 
सधुार सतमति,बनेपा-११ ० २२४००० 

१७७ 

सहकारी तसचाई, साना तसचाई ममिि सम्भार िथा 
तनमािण 

शष्टहद मागि ररचािज पा्ेखरी 
तनमािण उ.स.,बनेपा-६ ० १६०००० 

     जम्मा २३,८५७,००० ९३८४९२० 

५   व्र्न्क्तगि      

१७८ 

सस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम जारा पवि पजुा 
संचालन, सवारी केदार बहादरु महि ४,००० ० 

१७९ र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी मंगलमान प्रजापिी ३०,००० ० 

१८० र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी मंगलमान प्रजापिी २५०००० ० 

१८१ 

सस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम जारा पवि पजुा 
संचालन, सवारी चतर बहादरु रंन्जिकार ३०,००० ० 

१८२ र्वुा खेलकुद कार्िक्रम, सवारी जानकुा न्घतमरे १५,००० ० 

१८३ 

सस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम जारा पवि पजुा 
संचालन, सवारी चतर बहादरु रंन्जिकार २४,००० ० 

१८४ 

सस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम जारा पवि पजुा 
संचालन, सवारी चतर बहादरु रंन्जिकार ४७,७५० ० 

१८५ कमिचारी पोशाक अतजना थापा ० ५०,००० 

१८६ 

सस्कृति प्रवधिन कार्िक्रम जारा पवि पजुा 
संचालन, सवारी चतर बहादरु रंन्जिकार ० १०,००० 

१८७ नीति िथा कार्िक्रम ष्टवतभन्न पतरकामा प्रकाशन लक्ष्मण तिमन्ल्सना ० ५८,००० 

   जम्मा ४००,७५० ११८००० 

   कुल जम्मा २९,१०५,४०० १८,२१०,८४५ 

      ४,७३,१६,२४५  
79.  पेश्की  फर्छ्यौटाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2076 को तनर्म 73(3) मा आतथिक वर्िको अतत्र् 

सम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । देहार् अनसुारको पेश्की आतथिक वर्िको अतत्र् 
सम्ममा पतन फर्छ्यौट नभई आतथिक वर्ि २०७७।७८ मा फर्छ्यौट भएको देन्खतछ । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा पेश्की बेरुज ु कार्म नगरीददन ु भतन लेखापरीक्षण डोर समक्ष अनरुोध भइ आएकोले 
तनम्नानसुारको पेश्की रकम लेखापरीक्षणको क्रममा फर्छ्यौट भएको छ ।  

 

 तस न भौ.नं. तमति  पेश्की तलनेको नाम  फर्छ्यौट रकम  
१ ४४-२०७७।१२।०१ रामनाथ कार्स्थ २०१३२०० 
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९ ५२-२०७७।१२।०१ मेगा बैक ३८७२८०० 
१० ५३-२०७७।१२।०१ लक्ष्मी बैंक ३६२७८०० 
११ ५४-२०७७।१२।०१ सेतचरुी कमतसिर्ल बैंक ३१७८२०० 
१२ ५६-२०७७।१२।०१ नरेतर भक्त पोिे १२००० 
१३ ५८-२०७७।१२।०१ तसतभल बैंक ५९०७४०० 

जम्मा ३४०१०२००  
80.  अनगुमन – गि वर्िको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाितवर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्िा पेस नभएको, 

बैङ्क समार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमािण, नभएको कामको भकु्तानी, कर वीजक, सवारी 
साधन खररद, ठेक्का स्वीकृति र ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वर्ि पतन सधुार गरेको 
पाइएन । बेरुजू व्र्होरा पनुरावृन्त्त नहनुे गरी कार्िसम्पादन गनुिपने देन्खतछ । 

 

81.  सम्परीक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमोन्जम वेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था गरेको छ । बेरुजकुो ष्टववरण अद्यावतधक गरी तनर्मानसुार बेरुज ु
फर्छ्यौट गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले गि ष्टवगि वर्िसम्मको बेरुजू मध्रे् रु.२८१३००० लेखापरीक्षण 
डोरमा सम्परीक्षणको लातग अनरुोध गरेकोमा प्रमाण कागजािको आधारमा रु.१८४७०००।- 
सम्परीक्षण भएको छ ।  

 

82.  आतथिक वर्ि बेरुज ु
दफा 

बेरुज ुसंन्क्षि व्र्होरा बेरुज ुरकम फर्छ्यौट गररएको 
आधार र व्र्होरा 

संपरीक्षण 
भएको रकम 

०७४।०७५ ३० ऐनले िोकेभतदा बाहेक 
पदातधकारीहरुको दशैं खचि, 
ईतधन, पोशाक सषु्टवधा 

२१३१००० बैंक दान्खला गरेको 
भौचर पेश  

११८६००० 

०७५।०७६ १२ पदातधकारी चाडपवि खचि ६८२००० बैंक दान्खला गरेको 
भौचर पेश  

६६१००० 

  जम्मा २८१३०००  १८४७०००  
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अनसूुची १ 

बनेपा नगरपातलकाको सन्ञ्चि कोर्को ष्टववरण 

2076/77 

 (रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुज ु
रकम 

आर्िफि  व्र्र् िफि  
मौज्दाि 
बाँकी गि वर्िको 

न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाँड 

आतिररक 
आर् अतर् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि 

पूजँीगि 
खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपातलका 1680494 38352 297882 465833 209666 33142 211233 919874 371042 218179 171399 760620 457136 

अनसूुची २ 

बेरुज ुबगीकरण(ष्टवतनर्ोजन राजस्व धरौटी र अतर् कारोबार) 

 (रु.हजारमा) 

न्जल्ला  कार्ािलर्को  नाम  

प्रारन्म्भक बरेुज ु प्रतिष्टक्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बरेुज ु बाँकी बरेुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ा
न्तिक 

लगिी सैर्द्ान्तिक लगिी सैर्द्ान्तिक लगिी अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अतर् जम्मा 

काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपातलका 44 35 41730 0 1 3378 44 34 38352 7817 0 12324 0 0 12324 5022 13189 18211 

अनसूुची ३ 

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति 

(रु.हजारमा) 

न्जल्ला कार्ािलर्को नाम 
गि वर्िसम्मको 
बाँकी बरेुज ु

समार्ोजन 

सं.पको लातग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

सम्परीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वर्िसम्मको 
बाँकी बरेुज ु

रकम 

र्ो वर्ि थप 
रकम 

कुल बाकँी 
बेरुज ु

बाँकी बरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपातलका 146481 0 1847 1847 0 0 144634 38352 182986 
44972 

 


