
 

 महालेखापरीक्षकको  

         वार्षिक प्रतिवेदन  

                २०७८ 

                                    भगँाहा नगरपातलका 
                                                      महोत्तरी 

 
 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाण्डौ, नेपाल 

 



 

Serving the Nation and the People

 

 

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

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

for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 
 

 पर सख्र्ा : २०७८।७९            

 च.नं.: १२८                                                          तमतििः२०७८।०५।०४ 

 

श्री प्रमखुज्रू्, 

भँगाहा नगरपातलका,  
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
भँगाहा, महोत्तरी। 

 

र्वषर्िः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

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

 

                                                                               

                                                                              (नेर कुमार खरी) 
           नार्ब महालेखापरीक्षक 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् 
मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्सँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, 
बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा 
प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् 
गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी कार्म 
रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको 
सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ 
। फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था 
नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, 
अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै 
खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। 
त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता 
सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको 
खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, 

सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा सम्र  प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको 
छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 
उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी 
गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

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

                                                                              (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 

२०७८ भाद्र ४  गिे                                          महालेखापरीक्षक 

 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

पर संख्र्ािः २०७८।७९            

च.नं.: ७६                                                                           तमतििः२०७८।5।4 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

भँगाहा नगरपातलका,   
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
भँगाहा, महोत्तरी । 

र्वषर्िः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले भँगाहा नगरपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था र्चरर् गदिछ ।  
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१.पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबत्तीर् तबबरर् िर्ार गरेको छैन । 

२.लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१०।२५ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा प्राि 
भएन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ४३ (तरचातलस) र्सैसाथ संलग्न छ ।  

३. लेखापरीक्षर्बाट रु. १३ करोड ३९ लाख ०५ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रू. १ करोड २२ लाख  २० 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु. ८ करोड ७५ लाख २८ हजार तनर्तमि गनुिपने रु. ३ करोड १७ लाख ५८ हजार र पेश्की 
बाँकी रु. २३ लाख ९९ हजार रहेको छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व 
र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने 
स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा 
प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम 
सही र र्थाथि हनु े गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि 
आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर 
कार्िपातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्
। 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन सम्र मा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ् भनी उर्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले 
सामान्र्स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै 
अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउनसक्न ेतनर्श्चििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले 
सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानिसक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा सम्र िामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।                                                                                                     

       

           

                                                                              (नेर कुमार खरी) 

                                                                                  नार्ब महालेखापरीक 
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लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

भँगाहा नगरपातलका, महोत्तरी 
आतथिक बषििः २०७६।७७ 

 

पररचर्िः- स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स भंगहा नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवदिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुि भंगहा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स भंगहा 
नगरपातलका अन्िगिि 9 वडा, 49 सभा सदस्र्, 77.21 वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 46754 जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् संर्चिकोषिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम भंगहा नगरपातलकाले प्राि गरेको आर्, 

अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका आर्-व्र्र् र्हसावको आतथिक वषि २०७६/७७ को सम्र  संर्चि कोषको 
संर्क्षि अवस्था तनम्न वमोर्जम रहेको छिः- 

 
एर्ककृि आर्-व्र्ार् र्ववरर् 

आतथिक वषि 2076/77 
आर्िफि  व्र्र्िफि  
तस.नं. र्ववरर् रकम तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा रकम  
1 गि वषिको र्जम्मेवारी  1 चाल ुखचि 

 
119320836.5 

  क) नगद 00   क) संर्घर् र्वर्त्तर् समातनकरर् 20878129  
  ख) बैंक (अनसूुची १ अनसुार) 34881365.46   ख) प्रदेश र्वर्त्तर् समातनकरर् 170000  
  ग) धरौटी बैंक 1040611   ग) राजस्व बाँडफाँड 46700382.49  
2 संर्घर् र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्   घ) आन्िररक स्रोि 51572325  
  क) र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुान  132900000 2 पुरँ्जगि खचि  151397477.9 

  ख) सशिि अनदुान 193341000   क) संर्घर् र्वर्त्तर् समातनकरर् 88082553.87  
3 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान 

   ख) प्रदेश र्वर्त्तर् समातनकरर् 6963400  
  क) र्वतिर् समतनकरर् अनदुान 7570000   ग) राजस्व बाँडफाँड 00  
  ख) सशिि अनदुान 10000000  घ) राजस्व बाँडफाँड संघ 43275624  
 ग) समपरुक अनदुान 4000000  ङ) आन्िररक स्रोि 13075900  
 घ) र्वशेष अनदुान 3000000 3 अनदुान खचि  163547006.7 

    क) संर्घर् सशिि अनदुान 155636006.7  
4 र्वषर्गि तनकासा रकम   ख) प्रदेश सशिि अनदुान 7911000  
 क) सामार्जक सरुक्षा 104748800  ग) प्रदेश समपरुक अनदुान 00  
 ख) स्थातनर् पूवािधार 30239072  घ) प्रदेश र्वशेष अनदुान 00  
 ग) सडक वोडि 3928543 4 र्वषर्गि तनकासा खचि  140695264 

 

घ) रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् 
र्वभाग 

1063909 
 क) सामार्जक सरुक्षा 

104748800 
 

 ङ) बहकेु्षरीर् पोषर् 219940   ख) स्थातनर् पूवािधार 30239072  
 च) रािपति मर्हला उत्थान कार्िक्रम 00  ग) सडक बोडि 3928543  

 छ) प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम 
00 

 

ग) रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् 
र्वभाग 

1063909 
 

 ज) गररबसँग र्वसेश्वर कार्िक्रम 495000  घ) बहकेु्षरीर् पोषर् 219940  
    च) गररबसँग र्वशेश्वर कार्िक्रम 495000  
5 आन्िररक आर्   5 को.ले.तन.का / प्र.ले.तन.का. र्फिाि  37704993.3 

  क) आन्िररक राजस्व 64648225   क) संर्घर् सशिि अनदुान 37704993.3  
  ख) राजस्व बाँडफाँड 89176006.49   ख) प्रदेश सशिि अनदुान 00  
  ग) अन्र् आर् 10224689.26  ग) र्वषर्गि र्िज हनेु र्शषिक 00  
6 धरौटी प्रािी 794000 7 धरौटी र्फिाि  1072073 
7 र्वतभन्न कोष आम्दानी  8 धरौटी बाँकी मौज्दाि  762538 

 

क) र्वर्वध कोष कोतभड-19 प्रदेश 
सरकारबाट प्राि 

1500000 
9 

गि र्वगिको शशिि अनदुानको बेरुज ु
दार्खला 

 47447883 

 ख) मर्हला स्वर्मसेर्वका पोषाक भत्ता 540000 10 र्वर्वध कोष खचि  2040000 

   १1 बाँकी मौज्दाि  30328088.85 

     चाल ुखचि खािामा बाँकी 4779930.84  
     तबभाज्र् कोष बाँकी 215240.30  

 
   संर्चि कोष मौज्दाि बाँकी 25327917.71  

  जम्मा 694311161.21   जम्मा  694311161.21 
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दफा गो.भौ.नं., तमति र व्र्होरा बेरुज ुरकम 

1.  महालेखापरीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना २०७7 अनसुार स्वीकृि भएको र्कार्गि लेखापरीक्षर् र्ोजना 
बमोर्जम कार्ािलर्ले पेश गरेको आतथिक तबवरर्, प्रगति प्रतिवेदन, तलर्खि प्रतितनतधत्व पर र अन्र् तबवरर् िथा 
लेखापरीक्षर्का अन्िरािर्िर् मानदण्ड िथा मागिदशिन समेिलाई आधार मानी नगरपातलकाको आतथिक बषि २०७6।७7 
को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । से्रस्िाको सम्पूर्ि र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन पक्षको रहेको छ 
। से्रस्िाको जोडजम्मा िफि  कार्ािलर्ले गरेको जोडजम्मालाई आधार तलर्एको छ । सारभिू रुपमा उल्लेखनीर् 
नदेर्खएका व्र्होरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका प्रमखु व्र्होराहरू तनम्नानसुार 
छनिः-  

2.  लेखापरीक्षर्को क्रममा असलुीिः- लेखापरीक्षर्को क्रममा तनम्नानसुारका रकम असलु भई दार्खला भएको छ । 

तस.नं. पद र नाम असलु रकम रु. 
१. वडा नं. 6 का वडा सर्चव र्वरेन्द्र महिो 9628 

2. वडा नं. ७ का वडा सर्चव र्वजर् कुमार तसंह 5257.22 

3. वडा नं. 3 र 4 का वडा सर्चव लक्ष्मी प्रसाद तसंह 28136 
4. वडा नं. 8 का वडा सर्चव िनकुलाल दास 8070 
5. खलु्ला ददशा मकु्त िथा पूर्ि खोप घोषर्ा कार्िक्रम अन्िगिि घटी र्वल भरपाई वापि स्वास््र् 

संर्ोजक मनोहर र्ादवबाट असलु 
2400 

 जम्मा 53491.22   
 आतथिक र्ववरर्को र्वश्लषेर्  

3.  क) र्जम्मेवारी फरक परेकोिः- स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषि प्राि र खचि भएको रकम 
स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि 
वषिको अन्त्र्मा रु. 39926776.66 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषिको शरुुमा रु.34881365.46 र्जम्मेवारी 
सारेको देर्खर्ो । लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु. 5045411.2 घटी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा 
र्र्कन गनुिपने देर्खएको रु. 5045411 
ख) प्रदेश सरकारबाट समपरुक अनदुान, र्वशेष अनदुान, सशिि अनदुान र समातनकरर् अनदुान िफि को तनकासा िथा 
खचि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्, महोत्तरीबाट आतथिक र्ववरर् प्रमार्र्ि हनु ु पनेमा त्र्सरी प्रमार्र्ि भएको 
देर्खएन ।  
ग) गि वषिको रु. 34881365.46 र्जम्मेवारी बाँकी रहेकोमा र्ो वषि र्वतभन्न र्शषिकमा संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थातनर् सरकारबाट प्राि रकम रु. 658389184.75 थप हुँदा रु. 693270550.21 हनु गएकोमा 
कार्ािलर्ले आतथिक र्ववरर् अनसुार र्ो वषि रु. 37704993.30 र्िज  गरेको रकम समेि रु. 
614705578.36 खचि भएकोले वषिको अन्िमा रु. 78564971.85 बैंक मौज्दाि बाँकी हनु ु पनेमा 
समातनकरर्, संर्चि कोष र र्वभाज्र्कोष िफि  बेरुज ु दार्खला गनि बाँकी रु. 215240.60 समेि जोड्दा रु. 
30323088.85 देखाएको छ । र्स प्रकार नगद प्रवाहमा रु. 47447883।- फरक परेको सम्बन्धमा छानर्वन 
गरी एर्कन गनुि पने देर्खएको छ ।   
घ) राजश्व बाँडफाँड र्शषिकमा खचिको फाँटवारीमा रु. 89976006.49 खचि देखाएकोमा आतथिक र्ववरर् अनसुार 
रु. 89176006.49 रहेको देर्खएको, पूजँीगि िफि  रु. 43275624।- र चाल ुिफि  रु. 46700382.49 
गरी अलग आतथिक र्ववरर् जोड गदाि रु. 89976006.49 देर्खन्छ । र्सप्रकार एर्ककृि आतथिक र्ववरर् र शरु 
अनसुारको अलग आतथिक र्ववरर् एंव खचिको फाँटवारी बीच रु. 800000।-  फरक परेको रकम एर्कन हनु ुपने 
रु. 800000 

4.  बैक र्हसाब तमलान नगरेकोिः- स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने 
उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुि पदिछ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा कार्ािलर्सँग बैंक खािाको मातसक र्ववरर् पटक पटक माग गरेकोमा सो उपलब्ध नगराई 
बषािन्िको एकमषु्ट खािामा रहेको बाँकी रकम मार उल्लेख भएको पर उपलब्ध गराएको छ । पातलकाले सञ्चालन 
गरेको देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पनि गएकोले 
बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनुि पदिछ ।  

तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी 
बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 

बाकँी 
शे्रस्िाभन्दा बैंकमा घटी 

/ बढी 
1 संर्चिकोष खािा २५३२७९१७.७१ 98528557.64 732006३९.93  
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3 र्वभाज्र् कोष खािा 215240.3 14712445.30 14497205 
4 धरौटी खािा ७६२५३८ 1868538 ११०६००० 
5 स्थातनर् िह र्वर्वध कोष खािा ८४४७४ 245395 १६०९२१ 
6 चाल ुखचि खािा (र्वजोर वषि) 4779930.84 00 (4779930.84) 
7 पूजँीगि खचि खािा (र्वजोर वषि) 00 00  
8 स्थातनर् िह राजश्वकोष खािा 00 2533070 2533070 

जम्मा 3११७०१००।८५ 117888005.94 ८६७१७९०५।०९  
चाल ुखचि खािामा बषािन्िमा शे्रस्िाअनसुार रु. 4779930.84 बाँकी रहेको र बैंक स्टेटमेन्ट अनसुार शनु्र् मौज्दाि 
रहेको देर्खएकोले र्स सम्बन्धमा छानर्वन गरी एर्कन गनुि पने रु. 4779930 
धरौटी खािा बाहेक से्रस्िाअनसुार रु. 30323088.85 मौज्दाि देर्खएकोमा आतथिक र्ववरर्मा रु. 
25327917.71 मार देखाएकोले रु. 4995171.14 बढी देर्खएको सम्बन्धमा एर्कन हनुपुदिछ ।  
लेखापरीक्षर्को र्शलर्शलामा र्वर्वध कोषखािाहरूको आतथिक र्ववरर् र से्रस्िा पेश नभएकोले उल्लेर्खि खािा 
अन्िगििको से्रस्िा मार परीक्षर् गररएको छ । र्स सन्दभिमा धरौटी समेिको मौज्दाि र्हसाव गदाि से्रस्िाअनसुार रु. 
3११७०१००।८५ देर्खएकोमा बैंक र्ववरर् प्रमार्र्ि बैंकको पर अनसुार वषिको अन्िमा रु. 117888005.94 
देर्खएकोले से्रस्िाभन्दा बैंकमा बढी मौज्दाि रहनकुो मखु्र् कारर् आम्दानी छुट हनुसक्ने िर खचि नभएको वा 
आम्दानी कम भएको िर कार्ािलर्ले बैंक र्ववरर् िर्ार गनुिपनेमा प्रर्वष्टी नगरेको अवस्थाले से्रस्िाभन्दा बैंकमा रु. 
८६७१७९०५।०९ फरक भएको रकम र्हसाव तमलान हनुपुदिछ । उपर्ुिक्त अनसुार कतिपर् खािामा मौज्दाि 
नदेर्ख सो बैंकमा मौज्दाि रहेको िर से्रस्िामा मौज्दाि देर्खँदा बैंक र्ववरर्मा मौज्दाि रहेको कारर् समेि एर्कन गरी 
र्हसाव तमलान हनुपुदिछ ।  

5.  धरौटीिः- धरौटी आर्िफि  गि आ.व. सम्मको र्जम्मेवारी सारेको रु. 1040611।- र चाल ुआ.व. को जम्मा रु. 
794000।- र र्ो वषि र्फिाि रु. 1072073।- भई रु. 762538।- मौज्दाि वाँकी देखाएको छ । धरौटीको 
आतथिक वषि अनसुार आर् ुवतगिकरर् नगरेको,  परुानो धरौटी आवश्र्क कार्िर्वतध परुा नगरी मौज्दािमा ल्र्ाएको, धरौटी 
राख्नकेो परुा र्ववरर् नखलुाएको देर्खन्छ । धरौटीको र्थाथि र्ववरर् िर्ार गरी ददनपुने दार्र्त्व र्हसावको अद्यावतधक 
गरीन ुपदिछ ।  

6.  गि आ.व. को भकु्तानीिः- गि आ.व. मा भकु्तानी हनु नसकी म.ले.प.फा.नं. 18 गि आ.व. को प्रमार्र्ि भकु्तानी 
बाँकीको कच्चावारीमा रहेका रकमहरू मार चाल ुवषिमा भकु्तानी गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले भकु्तानी 
बाँकीको कच्चावारी र्ववरर् प्रमार्र्ि नभएका तनम्नानसुार रु.१४३६०० खचि र्स वषि भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । गि 
आ.व. को भकु्तानी गनि बाँकी र्स वषि भकु्तानी गदाि खचिको वास्िर्वक्ता एर्कन गनि नसर्कने हुँदा र्स्िा खचिमा 
तनर्न्रर् गनुि पदिछ । गि आ.व. को खचि भकु्तानी अतनर्तमि देर्खएको रु. 
गो.भौ.नं/तमति र्ववरर्  रकम 

२५-2076/7/6 नगर उपप्रमखु गंगा कुमारी तसंह दनवुारको 2076/3/7-3/9 र 2076/2/32-3/2  
सम्मको भ्रमर् खचि भकु्तानी । 

७२०० 

26-2076/7/6 2076/7/3 को ममिि आदेशबाट ममिि गरी आददत्र् मोटर पाटिसको 2076/3/30 को 
४ वटा र्वल पेश गरी भकु्तानी । 

७०७०० 

31-2076/7/7 आददत्र् मोटर पाटिसको 2076/3/10 को र्वल । १७०० 
32-2076/7/7 काननुी सल्लाहकार राम एकवाल रार् लाई २०७६ जेष्ठ र अषाढको पाररश्रमीक भकु्तानी । ३०००० 
38-
2076/7/26 

वडा नं १ वडा कार्ािलर्को २०७५ असोज देर्ख २०७६ अषाढ सम्मको घर भाडा सतुधर 
ठाकुरलाई भकु्तानी । 

३४००० 

जम्मा १४३६००  

 
 
 
 
 
 

१४३६०० 

7.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार 
गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरू िपर्शल वमोर्जम रहेका छन । 

  

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

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्र्ांक संकलन, 

अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको वार्षिक आतथिक िथा कार्िसम्पादन  
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प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन ।  

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

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

 स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशिः स्थानीर् राजश्व परामशि सतमति, स्रोि अनमुान 
र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति 
गठन र सो सतमतिको सझुाव कार्ािन्वर्न हनु सकेको देर्खर्न ।  

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफि  बढी केन्द्रीि भई र्विर्मरु्ख रहेको 
पाईर्ो।   

 पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न 
संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको एंव अतभलेख प्रभावकारी नरहेको अवस्था छ ।  

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

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि 
आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा मार ददर्एको िथा र् टीतडएस गरेको गराएको छैन ्। 

 कार्ािलर्ले उदे्दश्र् प्रातिमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरू पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको अतभलेख राखेको छैन ्
। 

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

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

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

 ठेक्काहरूको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खन ेगरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको छैन ्। 

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

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

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

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन 
लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि 
गराउन ुपनेमा आंर्शक रुपमा मार पालना गरेको देर्खन्छ। 

 वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको र ढल एंव फोहोरमैला व्र्वस्थापन कार्ि 
सन्िोषजनक हनु सकेको छैन ्। 

 पातलकाको र्वकास तनमािर् र ठेक्का व्र्वस्थापन प्रभावकारी रहेको छैन ्। 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरूको कार्ािन्वर्न 
र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको छैन ्। 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको छैन ्। 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी 
गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचि लेखेको छ । 

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

 बैठकभत्ताको भकु्तानी गदाि बैठकको समर् उल्लेख नगरेकोले कार्ािलर् समर्को वा बार्हरको बैठक भत्ता हो छुट्याउन 
नसर्कएको कारर् कुनै व्र्होरा उल्लेख गनि सर्कएन । अि कार्ािलर् कामसँग सम्बर्न्धि बैठक भत्ता खचि लेख्दा 
मार्न्रू्टमा समर् उल्लेख हनु ुपदिछ । 

 लेखापरीक्षर् ऐनमा लेखापरीक्षकले माग गरेको कागजाि िथा र्ववरर् समर्मा उपलब्ध गराउने सम्बर्न्धि कार्ािलर्को 
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कििव्र् हनुे उल्लेख छ । कार्ािलर्ले लेखापरीक्षर्को लातग से्रस्िा कागजाि साथ लेखापरीक्षर् र्ोजना बमोर्जमको 
अनसूुची फारम १ देर्ख १४ सम्मको पूरँ्जगि खचिको र्वस्ििृ र्ववरर्, टुक्रा पारी खररद गरेको र्ववरर्, खररद 
सम्झौिा सम्बर्न्ध र्ववरर्, ठेक्काको म्र्ाद थप सम्बर्न्ध र्ववरर्, कार्िक्रम संचालन । पूरँ्जगि खचि र्ववरर्, परामशि 
खचि सम्बर्न्ध र्ववरर्, कार्िसंचालन िथा अन्र् कोष सम्बर्न्ध र्ववरर्, आन्िररक आम्दानी िफि  मूल्र् अतभवरृ्र्द्कर 
असलुी र्स्थति, कर दस्िरु, सेवा शलु्क र भाडा आदद असलु गनि बाँकीको र्ववरर् एर्ककृि रुपमा भरर उपलब्ध गराउन 
लेखापरीक्षर् गने क्रममा आतथिक र्ववरर् उपलब्ध गराउन ेपर साथ माग गरेकोमा कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएन । 
जसले गदाि र्स सम्बर्न्ध थप र्वश्लषेर् गनि सर्कएन । 

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

8.  र्जन्सी अतभलेखिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा 
बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान ७ ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अधावतधक 
गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको सार्वक गा.र्व.स. र तबषर्गि शाखाको सम्पूर्ि चल, अचल सम्पति र र्जन्सी 
अतभलेख प्राि गरी नगरपातलकाको र्जन्सी िथा सम्पर्त्त रर्जष्टरमा अतभलेख नराखेको, र्स वषि खररद गरेका कतिपर् 
खप्ने िथा नखप्ने मालसामान र्जन्सी दार्खला नगरेको, नगरपातलका अन्िगििका वडा कार्ािलर्ले खररद गरेको 
मालसामानको र्जन्सी दार्खला नगरेको कारर् नगरपातलका अन्िगिि के कति सम्पर्त्त र दार्र्त्व रहेको छ र्र्कन गने 
आधार भएन । नगरपातलकाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, कम्प्रू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल सेट, 

फतनिचर लगार्ि खप्ने िथा नखप्ने मालसामान सम्बन्धमा र्हनातमना, दरुुपर्ोग िथा अपचलन हनुबाट संरक्षर् गनि 
छानबीन गरी गराई र्जन्सी अतभलेख अद्यावतधक गरी प्रमार् पेश गनुि पदिछ ।  

9.  खररद गरुुर्ोजना र र्ोजनािः- साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७ अनसुार १ बषिभन्दा बढी अवतधसम्म 
सञ्चालन हनेु र्ोजना वा आर्ोजनाको लागी बार्षिक १० करोड भन्दा बढी रकमको खररद गनुिपने भएमा सम्बर्न्धि 
तनकार्ले त्र्स्िो र्ोजना वा आर्ोजना वा खररदको अवतध भरको लातग खररद गरुुर्ोजना र तनर्म ८ अनसुार बार्षिक 
१० लाख रुपैंर्ा भन्दा बढी रकमको खररद गनुिपने भएमा आगामी आतथिक बषिको अनमुातनि बार्षिक कार्िक्रम िथा 
बजेट िर्ार गदाि आगामी आतथिक बषिमा गने बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सरी खररद र्ोजना 
िर्ार गदाि कुनै र्ोजनाको सम्परु्ि भाग िथा खण्ड खण्ड गरी कुन काम उपभोक्ता सतमतिबाट र कुन काम अन्र् 
प्रकृर्ाबाट गराउने हो सो समेि छुट्याई सम्बर्न्धि तनकार्बाट तनर्िर् गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले 
र्स आतथिक बषिमा सञ्चातलि र्ोजनाहरूको लागी तनर्मावलीले िोकेअनसुारको खररद र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
र्ोजनाले िोकेको समर्भन्दा र्ढलो गरी र्ोजनाको कार्ािन्वर्न भए नभएको खररद र्ोजनामा समावेश नगरी कार्ािन्वर्न 
गरे नगरेको सम्बन्धमा एर्कन गनि सर्कएन । जसले गदाि खचिमा पारदर्शििा र तमिव्र्र्र्िा हातसल गनि नसर्कने साथै 
खररद व्र्वस्थापन कार्िको प्रभावकाररिामा असर पनि जाने देर्खन्छ । बार्षिक खररद कार्िलाई प्रभावकारी, तमिव्र्र्ी र 
पारदशी बनाउनकुा लागी तनर्मावलीको पररकल्पना गरे बमोर्जमको बार्षिक खररद गरुुर्ोजना िर्ार गनेिफि  
कार्ािलर्को ध्र्ानाकषिर् हनुपुदिछ ।  

10.  र्न्र उपकरर् सञ्चालनिः- भंगहा नगरपातलकाले नगरपातलका अन्िगिि रहेका भारी र्न्र उपकरर् सञ्चालन गनि भारी 
र्न्र उपकरर् सञ्चालन कार्िर्वतध, 2076 िर्ार गरेको छ । जस अन्िगिि लोडर, स्काईभेटर, रोलर, र्िपर जस्िा 
उपकरर् सञ्चालन गदाि कार्ािलर्को काम बाहेक अन्र् समर्मा अन्र् व्र्र्क्त िथा संस्थालाई उपकरर् प्रर्ोग गनि ददई 
प्रति घण्टा व्र्ाक्होलोडरको लातग र्न्धन सर्हि रु. 1700, र्न्धन बाहेक रु. 1200 को दरले  भाडा असलु गने र 
10 घण्टाको १ तसप्ट मानी रु. 8400 (र्न्धन बाहेक) एकमषु्ट राजश्व असलु गने भनी िोर्कए पतन कार्ािलर्ले सो 
तनर्िर् अनसुार कार्ािलर्मा भएको व्र्ाक्होलोडर, रोलर एंव र्टपर जस्िा उपकरर्को प्रर्ोग अवधी खलुाई आम्दानी गनुि 
पनेमा नगरेकोले चलेको अवधी एर्कन गरी छानर्वन गरी राजश्व असलु गनुि पदिछ ।  

11.  र्ोजनागि लक्ष्र् प्रगिीिः- लेखापरीक्षर् क्रममा बजेि िथ कार्िक्रम अनसुारको लक्ष्र् प्रगति तबबरर् माग गरेकोमा 
नगरपातलकाले सो अनसुारको र्ववरर् उपलब्ध नगराएकोले र्स सम्बन्धमा तबश्लषेर् गरी प्रतिवेदन गनि सर्कएन ।  

12.  चौमातसक खचििः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ वमोर्ज स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ 
बमोर्जम चौमातसक प्रगिी र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्ि लक्ष्र् िथा कार्िक्रम वमोर्जम कार्िसम्पादन 
सम्पन्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार पुजँीगि िफि  
प्रथम चौमातसकमा 1.025 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 40.25 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 58.72 प्रतिशि खचि 
गरेको र आषाढ मर्हनामा मार कुल खचिको 31.59 प्रतिशि खचि गरेको छ । वषिको अन्िमा आएर खचिको चाप 
वढेको देर्खएकोले सन्ितुलि खचि व्र्वस्थापन भएको देर्खएन । कार्िको गरु्स्िररर्िा सतुनर्श्चि गनि आषाढमा खचि गने  
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प्रवतृिमा सधुार गररनपुदिछ । 

तस.नं. 
पूजँीगि खचि 

शीषिक 
कुल खचि 

चौमातसक खचि आषाढ मर्हनाको 
मार खचि प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

1 पूरँ्जगि 168917377.87 1731550 67995943.87 99189884 53356756 

 खचि प्रतिशि 100 1.025 40.25 58.72 31.59  
13.  र्िज नगरेकोिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३३ मा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्ले र्िज नहनेु 

भनी उल्लेख गरेको बाहेक बजेट शीषिकको तनकासा रकम खचि नभई बाँकी रहेमा सालिमाम हनुभुन्दा कर्म्िमा ७ 
ददन अगातड आतथिक कारोवार बन्द गरी कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्मा र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था छ । खचि नभई 
वाँकी रहेको तनम्नानसुार र्िज हनेु रकम को.ले.तन.का.मा र्फिाि दार्खला नगरी नगरपातलकामा नै राखेको देर्खएकोले 
उक्त रकम बेरुज ुबापि प्रदेश सर्ञ्चिकोषमा दार्खला गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

9089000 
अनदुानको र्कतसम तनकासा खचि बाकँी रकम  

प्रदेश शशिि अनदुान 10000000 7911000 2089000 
प्रदेश समपरुक अनदुान 4000000 00 4000000 
प्रदेश र्वशेष अनदुान 3000000 00 3000000 

जम्मा 17000000 7911000 9089000   
14.  तनमािर् कार्ििः- साबिजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ्र ाही समदुार्बाट तनमािर् 

कार्ि गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राि गदाि तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर्िा वा ददगोपना अतभबरृ्र्द् हनेु भएमा वा पररर्ोजनाको 
मूख्र् उदेश्र् नै रोजगारीको शृ्रजना गने भएमा उपभोक्ता सतमति वा लाभ्र ाही समदुार्बाट काम गराउन सर्कने उल्लेख 
छ । नगरपातलकाले अतधकाँश र्ोजनाहरू उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको र ठेक्का प्रकृर्ा नअपनाएको, उपभोक्ता 
सतमतिबाट तनमािर् गरेको कार्िको गरु्स्िर परीक्षर् भएको पाईएन भने रोजगारी शृ्रजना भएको समेि नदेर्खएकोले ठेक्का 
प्रकृर्ाबाट प्रतिष्पधाित्मक िरीकाले तनमािर् कार्ि गराउँदा तमिव्र्र्ी र गरु्स्िरीर् कार्ि हनेु र खचिमा पारदशीिा कार्म 
हनु जाने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुपदिछ ।  

15.  गरु्स्त्तर परीक्षर्िः- साविजतनक खररद नर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ को उप तनर्म (२) मा लागि अनमुान िर्ार 
गदाि गरु्स्िर परीक्षर् खचिको छुटै्ट आर्टम बनाई लागि अनमुानमा समावेश गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनमािर् 
कार्ि िथा सामा्र ीको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको छैन । तनमािर् कार्िको गरु्स्िर परीक्षर् नगदाि तनमािर् सामा्र ी र 
सम्पन्न कार्ि गरु्स्िरर्कु्त छ भनी आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था छैन । तनर्ममा िोर्कए अनसुार सबै तनमािर् कार्िको 
गरु्स्िर परीक्षर् गनुि पदिछ ।  

16.  बार्षिक बजेट र्स्वकृतििः– स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वषिको 
राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट 
छलफल गरी असार मसान्ितभर 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 अर्ख्िर्ारी प्रदान 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री गंगादेवी तसंह दनवुारले तमति २०७६/3/10 गिे रु.45 
करोड 46 लाख 40 हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६/3/28 मा पाररि भएको छ ।   

17.  खचि गने अर्ख्िर्ारी र कार्िर्वतधिः- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम सभावाट वजेट 
स्वीकृि भएको साि ददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले देहार् अनसुार अर्ख्िर्ारी ददएको छिः- 
बजेट कार्रर्ािन्वर्नका चरर् कानूनी व्र्वस्था तनर्मको ब्र्बस्था कार्ि भएको 

तमति 
सभाबाट बजेट र्स्बकृि भएको तमति स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

असार मसान्ि तभर असार २९  

प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट 
खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७३ 

सभावाट वजेट स्वीकृि 
भएको साि ददन तभर 

श्रावर् ०८  

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले अनसूुची ८ बमोर्जमको 
ढाँचामा कार्िक्रम स्वीकृि गरी सम्बर्न्धि र्वभाग र 
महाशाखा र शाखा र र्कार् प्रमखु र वडा सर्चवलाई 
तलर्खि रुपमा र्ोजना कार्ािन्वर्नको र्जम्मा ददनपुने 

स्थानीर् िहको वार्षिक र्ोजना 
िथा वजेट िजुिमा ददग्दशिन, 

२०७४ को बदुा ६ 

अर्ख्िर्ारी प्राि भएको 
१५ ददनतभर 

श्रावर् २२  

सम्बर्न्धि र्वभाग र महाशाखा र शाखा र एकार् प्रमखु 
र वडा सर्चवले कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको कार्ििातलका 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि समक्ष पेश गनुि पनेछ 

स्थानीर् िहको वार्षिक र्ोजना 
िथा वजेट िजुिमा ददग्दशिन, 

२०७४ को बदुा ६ 

र्ोजना कार्ािन्वर्नको 
र्जम्मा प्राि भएको 
तमतिले ७ ददनतभर 
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सबै र्वभाग र महाशाखा र शाखा  र र्कार् प्रमखु र 
वडा सर्चवबाट प्राि कार्िर्ोजनालाई प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिले एकतरि गरी एकीकृि कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना 
कार्िपातलका समक्ष पेश गनुि पने 

स्थानीर् िहको वार्षिक र्ोजना 
िथा वजेट िजुिमा ददग्दशिन, 

२०७४ को बदुा ६ 

 असार ५ तभर  

नगरपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो वार्षिक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना स्वीकृि गरी सो अनरुुप खररद 
कार्िको व्र्वस्थापन गनुिपने 

स्थानीर् िहको वार्षिक र्ोजना 
िथा वजेट िजुिमा ददग्दशिन, 

२०७४को बदुा ६.१ 

आतथिक वषि शरुु 
भएको एक मर्हना 
तभर 

 

 
18.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा बजेट िथा 

कार्िक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–
व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि रु. 1 करोड 20 लाख अबण्डा राखेको छ । 
उक्त अबण्डा रकम कार्िपातलकाको र्वतभन्न तमतिमा भएको तनर्िर्बाट पूजँीगि िथा र्विरर् मखुी प्रकृतिका आतथिक 
सहार्िामा समेि र्वतभन्न शीषिकमा रु.11323161।- खचि गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्िपातलकाको 
तनर्िर्बाट खचि गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुिपदिछ ।  

19.  प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापनिः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम स्थानीर् 
िहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमिा, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन 
भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनेु व्र्वस्था छ । 
पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि नगरपातलका कार्ािलर्मा 29 र वडा कार्ािलर्मा 18 गरी जम्मा  47 
दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 23 जना स्थार्ी कमिचारीको 
पदपूिी भएको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ििा नहुँदा र्वषर्गि कार्िक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा 
पातलकाको सम्र  कार्ि सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथि ररक्त पदहरू र्थाशक्र् तछटो पूतिि गरी सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउनपुदिछ ।  

20.  न्र्ार्ीक सतमतििः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् 
सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाि 
भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । र्स आतथिक वषिको मदु्दा दिाि र फर्छ्यौटको अवस्था 
लेखमखरीक्षर्को क्रममा माग गररएकोमा प्राि नभएकोले र्स सम्बन्धमा थप र्वश्लषेर् गनि सर्कएन ।  

21.  स्थानीर् िहको र्वभाज्र् कोषिः– प्रदेशहरूको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गनि बनेको कर िथा गरैकर राजस्व सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर लगार्िका शलुक िथा करको 
सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनेु रकम स्थानीर्िहले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले 
हनेु रकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले बाँडफाड गनुिपने 
तबभाज्र्कोषको र्हसाव राखेको छैन ्। जसबाट अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थािथ असलुीका अतभलेख नहुँदा 
तबभाज्र्कोषको बारेमा एर्कन हनु सर्कएन । अतभलेख प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाँडफाँड गनुिपदिछ 
।  

22.  र्वज्ञापन सूचना प्रकाशनमा संस्थागि छुटिः- गोरखापर रार्िर् दैतनक पतरकामा सरकारी कार्ािलर्, संघ संस्थाले र्वज्ञापन 
िथा सूचना प्रकाशन गदाि २५ प्रतिशि संस्थागि छुट ददने गरेको छ । नगरपातलकाले र्वतभन्न सूचना प्रकाशन गरे 
वापि तनम्नानसुार भकु्तानी गदाि रु. १5००००।- छुट नतलई परैु भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । नगरपातलकाबाट र्शलबर्न्द 
दरभाउपर, बोलपर िथा अन्र् साविजतनक सूचना प्रकाशन गनि र्वतभन्न प्रकाशनहरू बीच दर रेटमा प्रतिश्पधाि गराई 
छुटतलई र्स्िो खचिमा तनर्न्रर् गनुि पदिछ । २५ प्रतिशि छुट नतलई भकु्तानी गरेको रकम असलुउपर गनुिपने रु. 150000 
गो.भौ.नं/तमति ब.उ.र्श.नं. र्ववरर् फमि कर बाहेकको 

रकम 
२५%  ले 
हनु ेछुट 

44-2076/7/26 न.पा. चाल ु र्वज्ञापन प्रकाशन महोत्तरी सािाहीक ३०००० ७५०० 
55-2076/8/8 वोलपर सम्बर्न्ध सचुना 

प्रकाशन 
एप्पल तमतडर्ा एण्ड एडभरटार्र्जङ्ग 
प्रा तल (६००२४२३७२) 

४२०००० १०५००० 

56-2076/8/8 डेंग ुरोग सम्बन्धी सचुना 
प्रकाशन 

जनकपरु टुडे (६०४२२९०७७)  ३०००० ७५०० 

9-2076/8/5 न.पा. पूजँीगि गाडी खररदको सूचना 
प्रकाशन 

जनकपरु टुडे 128820 30000 

जम्मा 150000   
 नगरपातलका चाल ुिफि   
23.  िलबी प्रतिवेदनिः- कार्ािलर्को कमिचारीको िलब भत्ता खचि लेख्दा अतनवार्ि रुपमा आ.व.को सरुुमै को.ले.तन.का. बाट र 

स्थातनर् िहबाट िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएरमार खचि लेख्नपुछि । नगरपालीका तभर रहेको स्थातनर् िहको र  
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तनजामिी सेवाका कमिचारीहरूको आ.व २०७६।७७ को िलबी पाररि नगरई िलब भत्ता खचि लेखेको देर्खर्ो । 
र्सरी िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब भत्ता खचि लेखेकोमा िलबमान र ्र डे रकम र्र्कन गनि सर्कएन । 
कार्ािलर्ले िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई िलब भत्ता खचिको प्रमार् पेश गनुि पदिछ । 

24.  दहत्तर बहत्तरिः- 61-2076/8/10 नगरपातलका अन्िगिि प्राकृतिक स्रोि, नदीजन्र् पदाथि, तगटी बालवुाको दहत्तर 
बहत्तर शलु्क संकलन गनि ८ जना व्र्र्क्तहरूलाई दैतनक ज्र्ालादारीमा शलु्क संकलन कार्िमा खटार् असोज र कार्त्तक 
मर्हनामा दैतनक रु. ७०० का दरले जम्मा रु. ३०३८०० भकु्तानी गरेको छ । उक्त दस्िरु संकलन कार्िका लातग 
७ जनाले नगदी रतसद बझुी दस्िरु संकलन गरेकोमा श्र्ाम र्ादवले नगदी रतसद नबझुी दस्िरु संकलन कार्ि 
नगरेिापतन असोज र कार्त्तक मर्हनाको जम्मा रु. ४२,०००।- पाररश्रातमक बझेुको पार्र्ो । र्सरी कामै नगरी 
मातसक पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको असलु गनुिपने रु. ४२००० 

25.  बन्दाबन्दीको समर्मा पाररश्रतमक भकु्तानीिः- कोतभड-19 रोगको रोकथाम िथा तनर्न्रर्का लातग नेपाल सरकाले 
2076 चैर 11 देर्ख  2077 जेष्ठ मसान्िसम्म देशव्र्ापी  रुपमा लकडाउन गरेको तथर्ो । र्स नगरपातलकाको 
प्राकृतिक स्रोि, नददजन्र् पदाथि, तगट्टी, बालवुाको दहत्तर बहत्तर शलु्क संकलन गनि तनम्न कमिचारीलाई दैतनक 
ज्र्ालादारीमा पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको छ । उक्त व्र्र्क्तहरूले  बन्दाबर्न्दको समर्मा शलु्क संकलन गनि प्रर्ोग 
गरेको नगदी रतसदमा 2076 चैर 22 देर्ख 2077 बैशाख 20 सम्मको समर्मा बन्दाबन्दीले गदाि कुनै पतन नगदी 
रतसद नकाटेको िथा शलु्क संकलन नगरेको पार्र्ो । र्सरी काम नगरेको समर्मा ज्र्ालादारी भकु्तानी गरेको रु. 
55440।- सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु. 55440 
क्र.सं. नाम भकु्तानी रकम असलु कैर्फर्ि 

1 प्रमोद  कुमार र्ादव 14000 13860 चैर 23 देर्ख  चैर  31  सम्मको 
पाररश्रतमक भकु्तानी नगरेको । 2 मोमिाज अन्सारी 14000 13860 

3 सतुनल कुमार महिो 14000 13860 
4 बद्री र्ादव 14000 13860 

जम्मा 56000 55440    
26.  नम्सििः- अथि मन्रालर्को कार्िसंचालन तनदेर्शका २०७५ िथा प्रदेश २ को प्रदेश खचिको मापदण्ड २०७५ अनसुार 

नगरपातलका स्िरीर् गोष्ठी सेतमनार सम्मेलन कार्िशाला िातलम अध्र्र्न जस्िा समारोह उदघाटन समापन खाजा 
सहभागीको खाजा वापि प्रति व्र्र्क्त प्रति ददन २०० को दरले खचि लेख्न सर्कने उल्लेख छ । मेलतमलाप कार्िकिाि र 
वडा सर्चवहरूको ५ ददने िातलम संचालन गरेबापि आनन्द नेपाललाई रु. ४९८३०० भकु्तानी गरेको छ । उक्त 
कार्िक्रम संचालन मा सहभागीहरूलाई दैतनक र्ािार्ाि खचि सर्हि खाजा वापि रु. २४५ र खाना वापि रु. २८० 
का दरले ७० जनाको ५ ददनको खाना खाजा बापि रु. ५२५ का दरले रु. १८३७५० खचि लेखेको छ । र्सरी 
नमिस भन्दा बढी दैतनक खाजा खचि लेखेको रु. ११३७५० सम्बर्न्धि बाट असलु गनुिपने रु. ११३७५० 

27.  बहकु्षरेीर् पोषर् कार्िक्रमिः- ३३१÷२०७&।२।२७ आतथिक कार्िर्वतध  तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२१ र 
कार्िसंचालन तनदेर्शका २०७५  मा एकै कार्ािलर्का पदातधकारी िथा कमिचारी बसेर गररने बैठक र  कार्ािलर् समर्मा 
गररने बैठक वापि भत्ता ददन नतमल्ने व्र्वस्था छ ।  

 (क)  बहकु्षेतरर् पोषर् कार्िक्रम संचालन गरी र्ोगेन्द्र चौधरीले रु १४१८०० पेश्की फरछौट  गरेको छ । 
नगरपातलका स्िरी तनदेशक सतमतिको एकददने बैठक भत्ता वापि नगर प्रमखु, उपप्रमखु, प्र.प्र.अ लगार्ि २६  जना 
पदातधकारी िथा कमिचारीहरूलाई रु. २५१५० भकु्तानी गरेको छ । एकै कार्ािलर्का पदातधकारी कमिचारी उपर्स्थि 
बैठकको भत्ता ददन नतमल्ने र स्थानीर् िहका पदातधकारीलाई बैठक भत्ता ददन नतमल्ने हुँदा जनही ८५० को दरले २५ 

जनाको २१२५० िथा एक जनाका का.स. को  १२८ गरी जम्मा रू २१३७८ असरु हनुपुछि । बैठक भत्ता वापि 
रु. २१३७८ (कर कट्टी पतछको भकु्तानी) सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु.   21378 

 (ख)  नगरपातलकाका ९ वटा वडामा वडा स्िरीर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक सतमतिको बैठकमा वडाध्र्क्ष, वडा 
सदस्र्, वडा सर्चव, स्वास््र् संर्ोजक, सहसंर्ोजक लगार्ि सोही कार्ािलर्मा कार्िरि पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरूलाई रु ५०० को दरले र्ािार्ाि खचि भकु्तानी गरेको छ । एकै कार्ािलर्का पदातधकारी कमिचारी 
उपर्स्थि बैठकमा सोही कार्ािलर्मा आए वापि र्ािार्ाि खचि ददन नतमल्ने हुँदा प्रत्रे्क वडाका वाड अध्र्क्ष, ४ वडा 
सदस्र्, १ वडा सर्चव, स्वास््र् संर्ोजक, सह सर्ोजकलाई भकु्तानी भएको रु ३६००० सम्बर्न्धि बाट असलु गनुिपने 
रु. ३६००० 

28.  २०÷२०७६।७।३ खलु्ला ददशा मकु्त िथा पूर्ि खोप घोषर्ा कार्िक्रम अन्िगिि र्स नगरपातलकालाई खलु्ला 
ददशामकु्त क्षेर घोषर्ा कार्िक्रम सन्चालन गरर स्वास््र् संर्ोजक मनोहर र्ादवलाई रु ४५१७५१ भकु्तानी गरेको छ 
। गरु्स्िर अनगुमन कार्िक्रममा र्ज. स. स. अध्र्क्ष सरेुश तसंह लगार्ि ८ जनालाई रू. ४००० को दरले स्वीर्क्रि ३२००० 
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भ्रमर् आदेश िथा भ्रमर् खचिको तबल बेगर दैतनक भ्रमर् भत्ता वापि रु ३२००० र्विरर् गरेको छ । र्सरी भ्रमर् 
खचिको तबल िथा भ्रमर् आदेश बेगर भकु्तानी भएको भ्रमर् खचि सम्बर्न्धि बाट असलु गनुिपने रू. 

29.  घर भाडािः- ९÷२०७६।६।१० कार्ािलर् प्रमखुको क्वाटरका लातग भनी बददिवास नगरपातलका वडा नं १ अन्िगिि 
रुद्रबहादरु र्कङ्गररङ्ग सँग मातसक रु. १३५०० को दरले तमति २०७६।५।५ देर्ख लागू हनेुगरी घरभाडामा तलने 
सम्झौिा गरी २०७६ श्रावर् र भदौको घर भाडा िथा र्वद्यिु ्पानी महसलु वापि रु. २९५०२ खचि लेखेको छ । 
सम्झौिा अनसुार घरधनीलाई भाद्र ५ गिे देर्खको घरभाडा िथा तबजलुी महसलु भकु्तानी गनुिपनेमा सम्झौिा अवतध 
भन्दा पर्हलेको घर भाडा भकु्तानी गरेको पार्र्ो । सम्झौिा भन्दा पर्हलेको  श्रावर्को घरभाडा र्वधिु महसलु वापि 
रु. १४३४० िथा भाद्र ४ ददनको रु. १८०० गरी जम्मा रु. १६१४० बढी भकु्तानी भएको छ । भंगहा 
नगरपातलकाको कार्ािलर् भंगहा बजारमा रहेको र कार्ािलर् प्रमखुको क्वाटर बददिवास नगरपातलकामा तलएको 
तनर्मसंगि नदेर्खएको साथै सम्झौिा बेगरको भकु्तानी भएको रु. १४७२५ (बाहाल कर बाहेक) सम्बर्न्धि बाट असलु 
गनुिपने रु. १४७२५ 

30.  दैतनक भ्रमर् भत्तािः- भ्रमर् खचि तनर्मावली, 2064 को तनर्म 3 मा स्वीकृि भ्रमर् आदेश वा तनर्िर् र्वना भ्रमर् खचि 
गनुि नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ािलर्का तनम्न कमिचारीहरूलाई तनर्मानसुार पाउने भ्रमर् खचि भन्दा रु. 19200 बढी 
भकु्तानी भएको पार्र्ो । बढी भकु्तानी भएको सम्बर्न्धि बाट असलु गनुिपने रु. 19200 
गो.भौ.नं/तमति नाम भ्रमर् अवतध भकु्तानी 

रकम 

भकु्तानी 
हनुपुने  

बढी 
भकु्तानी 

कैर्फर्ि 

12-
2076/6/13 

ले पा संजर् कुमार 
अतधकारी 

दईु वटा भ्रमर् र्वल २६१०० १८००० ८१००  

58-2076/8/8 र्शक्षा संर्ोजक अरुर् 
कुमार भजेुल 

2076/7/7-7/8 ३४०० २५०० ९००  

96-
2076/9/25 

स ुप्र अ लक्ष्मी रार् 2076/9/7-9/10 ६८०० ० ६८०० स्वीकृि भ्रमर् 
र्वल िथा 
हस्िाक्षर वगेर 

145-
2076/10/17 

अतधकृि वतल राम 
साह 

2076/9/28-10/1 ४४०० ४००० ४००  

364-
2076/3/11 

प तन स ुगौरी शंकर 
तसंह 

2076/11/19-11/25 
र 2076/5/25-5/27 

२२२०० १९२०० ३०००  

जम्मा 19200    
31.  अन्र् कार्ािलर्को खचििः- आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को दफा ६ मा मािहि कार्ािलर्को लातग िालकु 

मन्रालर्/र्वभागबाट रकमखचि गने अर्ख्िर्ारी ददने र मािहिका कार्ािलर्ले िालकु कार्ािलर्वाट प्राि अर्ख्िर्ारीको 
तसमातभर रहेर खचि गनुिपने उल्लेख छ । र्ो वषि छुटै्ट अर्स्ित्व र वजेट व्र्वस्था भएका र्जल्ला स्थीि अन्र् 
कार्ािलर्का उदाहरर् स्वरुप तनम्नानसुार कार्ािलर्लाई रु. ८६३३९ भकु्तानी गरेकोले अन्र् कार्ािलर्को खचि र्स 
कार्ािलर्ले व्र्होरेको छ । र्स्िो खचिको कारर् कार्ािलर्को बजेट प्रर्ालीमा असर पने देर्खन्छ । र्स्िो खचि 
तनर्तमि नदेर्खएको रु. ८६३३९ 
गो.भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम 

2३-207६/७/1६ प्रहरी कार्ािलर् तसिापरुको र्वर्वध खचि १९५०० 
३९-2076/७/1२६ सशस्त्र प्रहरी बल तसिापरुको गाडी ममिि ९०२१ 
९६-2076/९/२५ र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् महोत्तरीको रंजीि कुमार र्ादवको भ्रमर् खचि १६३०० 
१५६-2076/१०/1९ सशस्त्र प्रहरी बल तसिापरुको गाडी ममिि २२५१८ 
४३९-207७/३/२७ र्जसस धनषुाका रंजीि कुमार र्ादव र र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्का तमना पौडर्ालको भ्रमर् 

खचि  
१९००० 

जम्मा ८६३३९   
32.  फरक र्शषिकबाट भकु्तानीिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३४(२)क मा खचि गदाि खचि गररने रकम 

स्वीकृि बजेट तभर र सम्बर्न्धि र्शषिकमा परेको हनुपुने व्र्वस्था गरेको छ । त्र्सै गरी बजेट बाँडफाँडको अर्ख्िर्ारी 
तनदेशनमा समेि प्रचतलि ऐन, तनर्मको पालना गरर खचि गनि तनदेशन ददर्एको छ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुार खचि 
लेख्दा र्शषिक फरक पारी खचि लेखेको तनर्मसंगि नदेर्खएको रु. ६६४३५० 
गो.भौ.नं/तमति र्ववरर् खचि लेखेको र्शषिक खचि लेख्न ुपने 

र्शषिक 

रकम 

30-2076/7/7 वडा नं १ बददिबासमा असोज मर्हनाको घर 
भाडा 

सवारी साधन िथा 
मेर्शनरी औजार भाडा 

घर भाडा १३५०० 

183- र्वड डकुमेन्ट िर्ार गरेवापि र्म्पेररर्ल सवारी साधन ममिि खचि सेवा र परामशि ५०८५०  
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2076/11/5 र्र्न्जतनरीङ्ग लाई भकु्तानी 
110-
2076/9/29 

वडा नं ८ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

111-
2076/9/29 

वडा नं ५ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

124-
2076/9/29 

वडा नं ४ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

125-
2076/9/29 

वडा नं ३ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

217-
2076/12/2 

वडा नं ५ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

231-
2076/12/3 

वडा नं ७ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

303-
2077/2/13 

वडा नं ६ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

304-
2076/2/13 

वडा नं ८ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

305-
2076/2/13 

वडा नं ३ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

306-
2076/2/13 

वडा नं ४ को र्चर्ा खाजा खचि मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी र्वर्वध ६०००० 

जम्मा ६६४३५०  
33.  प्रतितलपी र्वलिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा प्रर्ाि आधार  र प्रमार्  राखेर मार खचि 

लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । भकु्तानी गदाि पेश भएको सक्कल र्वलको आधारमा मार रकम भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले 
तनम्न आपतुििकिाि, सेवा प्रदार्कलाई सक्कल र्वल बेगर फोटोकपी र्वलको आधारमा रु. ११९४७६६ भकु्तानी गरेको छ 
। सक्कल र्वल िथा मू.अ.कर समार्ोजन पर पेश गनुिपने रु. 

 
 
 
 

११९४७६६ 
गो.भौ.नं/तमति फमि र्वल रकम मू.अ.कर रकम 
85-2076/9/15 र्हमालर्न एडभाईजसि (१०१५४८१५५) लाई रु 55000 भकु्तानी ९६०५०  
388-
2077/3/18 

स्पीड सोलसुन नेपाल प्रा तल (६०१८८५१७८) १००००० 11504 

429-
2077/3/25 

श्रीर्ा कन्सलटेन्सी प्रा तल (६००२७३१७८) ९५२८१६ 109616 

445-
2077/3/30 

वबे सरफर नेपाल कम्रू्तनकेसन तसस्टम प्रा तल (५००१७९४२४) ४५९००  

जम्मा ११९४७६६    
34.  पाररश्रतमक करिः- आएकर ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोर्जम पाररश्रतमक गर्ना गरी दफा ८७ बमोर्जम पाररश्रतमक 

कर कट्टा गनुिपने व्र्वस्था  छ । कार्ािलर्ले िपतसल बमोर्जमको कमिचारीलाई भकु्तानी गरेको पाररश्रतमकमा रु 
२४८०६ घटी कर कट्टा गरेको देर्खर्ो । पाररश्रतमक कर असलु गरी राजस्व दार्खला गनुि पने रु. २४८०६ 
क्र.सं. पद/दजाि कमिचारीको नाम थर कुल आर् पाररश्रतमक कर लाग्न ेरकम पाररश्रतमक कर 

1 प्र.प्र.अ. रामचन्द्र लामगादे ७१२५६०.५६ ५८७४३८.६४ १७४८७ 

2 ले.अ. रामेश्वर र्घतमरे ६३५०९२.८ ५२३१८३.२ ७३१९ 

जम्मा २४८०६   
35.  र्वल भरपाई बेगरको भकु्तानीिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा सरकरी रकम खचि लेख्दा 

खचिको र्वल भरापाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले तनम्न भकु्तानी गदाि रु ८१००० को र्वल 
भरपाई बेगर खचि लेखेको पार्र्ो । र्वल भरपाई पेश गनुि पने अन्र्था असलु गनुिपने रु. ८१००० 
गो.भौ.नं/तमति र्ववरर्  रकम कैर्फर्ि 

146-2076/10/17 शैर्क्षक भ्रमर् र्वल वापि राधा कुमार शे्रष्ठलाई भकु्तानी २०००० र्वल भरपाई पेश नभएको 
230-2076/12/3 सभा संचालन गरी सरुज साहले पेश्की फरछौट गरेकोमा वडा 

अध्र्क्ष सर्हमान नदाफले रकम बझेुको  िर भरपाई नरहेको 
१०००  

99-2076/9/27 नेपाल नगरपातलका संघलाई सदस्र्िा शलु्क भकु्तानी ६०००० र्वल पेश नभएको 
जम्मा ८१०००    

36.  मू.अ.करमा दिाि नभएको गरैसरकारी संस्थासंग कारोवारिः 148-2076/10/19 साविजनीक खरीद तनर्मावली  
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2064 को तनर्म 19 बमोर्जम साविजनीक तनकार्ले 20 हजार रुपैर्ा भन्दा बढीको खरीद कार्ि गदाि मूल्र् 
अतधवरृ्र्द् कर दिाि प्रमार्पर प्राि गरेका व्र्र्क्त फमि संस्था वा कम्पनीबाट मार खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै 
तनर्मावलीको  तनर्म  82 बमोजीम पाँच लाख सम्मको परामशि सेवा खरीद गनुिपरेमा कर्म्िमा िीन वटा प्रस्िाव प्राि 
गरी सवै भन्दा उपर्ोगी र कम मूल्र् प्रस्िाव गनेसँग गरु्स्िर मूल्र् समेि एकीन गरी सोझै खररद गनि सकने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले न्र्ार्ीक सतमिको क्षमिा अतभवरृ्द्ी कार्िक्रमका लातग तनर्मावली र्वपरीि प्रस्िाव माग नगरी 
मू.अ.करमा दिाि नभएको गैर सरकारी संस्था प्रर्ास महोत्तरी जलेश्वर-1 (202559105) संग सोझै परामशि सेवा 
खररद गरी रु. 497775 भकु्तानी गरेको छ । र्सरी तनर्म र्वपरीि सोझै खरीद गरेको तनर्मसंगि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

497775 

37.  गाडी सम्झौिािः- 157-2076/10/19 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा पर्ािि  आधार  
प्रमार् राखेर मार खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले सम्झौिा बेगर प्र.2.03 001 च 0638 नम्बरको देव 
नारार्र् चौधरीको गाडी प्रर्ोग वापि रु. 44000 खचि लेखी रु. 39600 भकु्तानी गरेको छ । साथै उक्त गाडी 
प्रर्ोग भएको स्थान तमति लगार्िका र्ववरर् प्राि भएन । र्सरी सम्झौिा बेगरको भकु्तानी सम्बर्न्धिबाट असलु 
हनुपुने रु.  39600 

38.  भरपाईिः- 363-2077/3/11 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म  36 मा पर्ािि  आधार  प्रमार् 
राखेर मार खचि लेख्न ु पने व्र्वस्था छ । कोतभड-19 को संक्रमर्, तनर्न्रर् िथा रोकथाम प्रर्ोजनका लातग 
नगरपातलकामा गदठि द्रिु प्रतिकार्ि सतमति (RRT) को र्वतभन्न तमतिमा बैठक बसी बैठक भत्ता वापि रु. 73000।- 
खचि लेखी गौरी शंकर तसंहलाई रु. 62050।- भकु्तानी गरेको छ । 10 जनालाई भत्ता र्विरर् गरेकोमा संर्जव 
पौडेल लगार्ि 6 जनाले  रु. 40800।- रकम बझेुको भरपाई नरहेको पाईर्ो । भरपाई बेगरको भकु्तानी गौरी 
शंकर तसंहबाट असलु गनुि पने रु.  40800 

39.  र्ोजना अनगुमन भत्तािः- 452, 456-2077/3/31 प्रदेश नं. 2 बाट जारी पदातधकारीको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 
2075 अनसुार अनगुमन वापि रु. 1000।- का दरले सरु्वधा पाउने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले मातसक रुपमा 
प्रतिवेदन तलन ु पनेमा नतलई देहार् अनसुार रु. 1600।- का दरले देहार्अनसुार भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी 
सम्बन्धीिबाट असलु गनुि पने रु. 77000 
क्र.
सं 

पद/नाम थर अनगुमन 
ददन  

दर भकु्तानी 
दर 

भकु्तानी 
रकम 

बढी भकु्तानी  

1 उप-प्रमखु गंगा देवी तसंह दनवुार 35 1000 1600 56000 21000 

2 प्र.प्र.अ. रामचन्द्र लामगादे 35 1000 1600 56000 21000 

3 अतधकृि संर्जव पौड्याल 35 1000 1600 56000 21000 

4 वडा नं. 5 का वडा अध्र्क्ष र्शव कुमार महिो 35 1000 1200 42000 7000 

5 का.पा.स. ररना भगि 35 1000 1200 42000 7000 

जम्मा 77000   
40.  वचि िथा ऋर् सहकारी  संस्थालाई अनदुानिः- 475-2077/3/31 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

७६ र्विरर्मखुी खचिलाई तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार र्वकास िथा 
दीघिकालीन पजुी तनमािर् हनेु कार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा कमाउने उदे्दश्र्ले स्थार्पि संस्थालाई अनदुान 
उपलब्ध गराउन तमल्दैन । तसिामाई कृर्ष सहकारी संस्थालाई डेस्कटप कम्प्रू्टर र्प्रन्टर लगार्िका सामा्र ी खररद 
गरी एस.र्प.एस. कम्प्रू्टर र्र्न्स्टच्रू्ट एण्ड सतभिस सेन्टरलाई भकु्तानी गरी रु. 484999।- खचि लेखेको छ । 
र्सरी नाफामूलक बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराएको तनर्मसंगि नदेर्खएको रु. 484999 

41.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा गठन, 

संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनेु, 

दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् 
व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनेु व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथि मन्रालर्को कार्ि संचालन 
तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाि अथि मन्रालर्बाट नमसि 
स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना वापिको रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता 
खवुाउन समेि अथि मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाका २३ जना स्थार्ी कमिचारीहरूलाई 
२०७६ श्रावर् देखी २०७७ अषाढ सम्म मातसक िलबको १० प्रतिशि हनु अउने रकम वापि जम्मा रु. 
८२७९६५.४ प्रोत्साहन भत्ता र्विरर् गरेको छ । पातलकाले कानून नबनाई खार्पाई आएको िलबको 10 प्रतिशि 
भकु्तानी गने गरी तनर्िर् गरी खचि लेखेको तनर्मसंगि नदेर्खएको रु. 827965 

42.  ्र ामीर् र्वद्यिुीकरर्िः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरूलाई मेर्शन, 

औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । साविजतनक खररद  
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तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ बमोर्जम रु १० लाख भन्दा बढी मूल्र्को तनमािर् कार्ि गनि तनमािर् व्र्वसार्ीले 
तनमािर् स्थल, तनमािर् साम्र ी र कामदारको बीमा गराउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले ्र ामीर् र्वद्यिुीकरर् जस्िा 
जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनेु पूवािधार संरचना तनमािर् कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरू माफि ि गराउने गरेको 
देर्खर्ो । साथै जोर्खमर्कु्त जर्टल प्रार्वतधक पक्ष सामवेश भएको कार्ि र हेतभ मेर्शनरी प्रर्ोग गनुिपने कार्ि तनमािर् 
व्र्वसार्ीबाट प्रतिस्पधािको माध्र्मबाट गराउन र जोर्खम बहन गनि बीमा गराउन ुपदिछ । नगरपातलकाले तबद्यिुीकरर् 
कार्िमा उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरी कार्ि गराउँदा बीमा गराउने प्रावधान राखेको छैन । नगरपातलकाको 
नगरसभाबाट कृर्ष र्वधतुिकरर् कार्िक्रम अन्िगिि पातलकाले 8 वटा र्ोजनाहरू उपभोक्ता सतमति माफि ि रु. 
27453610।- को लागि अनमुान िर्ार गरी रु.25401020।- को कार्िसम्पन्न गरी जम्मा 
रु.23863900।- खचि लेर्ख भकु्तानी गरेको छ । उक्त तनमािर् कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि दर र्वष्लेषर् 
िर्ार नगरेकोले र्जल्ला दररेटसँग तभडान गनि सर्कएन ् । तनमािर् कार्िको गरु्स्िर र सम्पन्न भएको प्रमार् समेि 
नगरपातलका भन्दा बार्हरको प्रार्वतधकबाट गराएको र जडान स्थलको जानकारी हनु नसकेकोले स्थलगि तनरीक्षर् गनि 
सर्कएन । प्रतिस्पधाित्मक कार्िका लातग ई र्वडबाट ठेक्का व्र्वस्थापन गनुि पदिछ । र्वधिु प्रातधकरर्को ्र ातमर् 
र्वधतुिकरर् कार्िक्रमसँग जधेु नजधेुको समेि एर्कन हनु ुपदिछ । 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजना उपभोक्ता सतमति ल.ई. कार्िसम्पन्न 
रकम 

रकम/खचि भकु्तानी 
रकम 

पोल 
जडान 

458-
2077/3/31 

वडा 
नं. 3 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-3 

4222021.41 2988315 272400
0 

258942
2 

102 

129-
2077/1/28 

वडा 
नं. 5 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-5 

5243754.99 5197026
.71 

500000
0 

473724
6 

155 

204-
2076/11/22 

वडा 
नं. 1 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-1 

2129263.15 1972572
.67 

184330
0 

174550
4 

63 

60-
2076/11/22 

वडा 
नं. 9 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-9 

6818040.5 6134924
.5 

581680
0 

550459
0 

197 

46-
2076/10/20 

वडा 
नं. 5 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-5 

2129263.15 2097108 196780
0 

186767
6 

63 

100-
2077/1/28 र 
190-
2077/3/25 

वडा 
नं. 6 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-6 

5243754.9 5254898
.11 

491200
0 

465834
1 

110 

192-
2077/3/25 

वडा 
नं. 7 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-7 

645263.41 644583.
2 

600000 555935 21 

231-
2077/3/21 

वडा 
नं. 4 

कृर्ष र्वधतुिकरर् 
भंगहा न.पा.-4 
प्रमेनगर 

1022248.46 1111591 100000
0 

957313 1  
िान्सफमिर 

जम्मा 27453610 25401020 23863900 22616027   
43.  बढी भकु्तानीिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा पर्ािि आधार प्रमार् राखेर मार खचि लेख्न ु

पने व्र्वस्था छ । पातलकाले ्र ामीर् र्वद्यिुीकरर् कार्िका लातग तनम्न उपभोक्ता सतमतिलाई रु ४५४७३.३ बढी 
भकु्तानी गरेको पार्र्ो । र्सरी बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु. 45473 
गो भौ न र्ोजना  उपभोक्ता सतमति लागि अनमुान 

(कर्न्टनजेन्सी 
सर्हि) 

कार्िसम्पन्न 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

भकु्तानी 
हनुपुने 
रकम 

बढी 
भकु्तानी 

१२९÷२०७
६।१०।२ 

कृर्ष र्वद्यिुीकरर् 
र्ोजना  

कृर्ष र्वद्यिुीकरर् 
उपभोक्ता सतमति 
भंगाहा ५ 

५२४३७५5 ५१९७०२६ ५०००००० ४९५४५२६ ४५४७३ 

  
44.  खानेपानी तडप टु्यबबेल जडानिः- 131-2076/10/20, 328/2076/2/27  खानेपानी तडप टु्यबबेल जडान 

कार्िका लातग खानेपानी तडप टु्यबबेल जडान उपभोक्ता सतमति भंगहा 1-9 सँग रु. 5277490.40 को लागि 
अनमुान िर्ार गरी 2076/12/30 तभर कार्िसम्पन्न गने सम्झौिा गरी तनमािर् कार्ि गरेको, उक्त कार्िमा रु. 
5287164.92 को तमति नखुलेको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी रु. 4999900।- खचि लेखी भकु्तानी गरेको छ 
। चापाकल जडान, HDPE पाईप खररद, वोररङ्ग जडान कार्ि जस्िा  जर्टल र्कतसमका प्रार्वतधक कामको रेट 
एनालार्तसश बेगर लागि अनमुान िर्ार गरेको पार्र्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा पटक पटक िाकेिा गदाि समेि 
प्रार्वतधक कमिचारी उपर्स्थि नहनुाले उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल, जडान भएको सामानसँग मेजरमेन्ट र्किाब िथा  
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र्जल्ला दररेट तभडान गनि सर्कएन ्। साथै पेश भएको साविजतनक परीक्षर् फारममा उपभोक्ता सतमति अध्र्क्ष र सर्चव 
बाहेक स्थातनर् तनकार्का कमिचारी, उपभोक्ता सतमतिका अन्र् पदातधकीहरूको हस्िाक्षर रहेको छैन ् । र्सरी 
आर्टमको दर र्वश्लषेर्, प्रर्ोग भएको सामान िथा नापी र्किाबमा उल्लेख  भएका सामानको पररमार् िथा 
र्स्पेर्शर्फकेसन तभडान गनि नसक्नाले सम्झौिा अनसुार बास्िर्वक काम भए नभएको एर्कन गनि सर्कएन । सम्झौिा 
अनसुार कार्ि भए नभएको एर्कन हनु ुपदिछ । 

45.  381-2077/3/16 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 अनसुार खचि परु्ष्ट हनेु कागजाि संलग्न 
राखी खचि लेख्न ुपदिछ । र्स पातलकामा दोस्रो नगरस्िररर् रािपति रतनङ्ग तसल्ड प्रतिर्ोतगिा, 2076 संचालन गरी 
संचालक सतमतिका पदातधकारी िथा कमिचारीले रु.1000 को दरले सतमति भत्ता वापि रु.47000।- बझेुकोले 
त्र्स्िो सतमतिको कार्िक्रममा बैठकभत्ताको व्र्वस्था नरहेको, बैठकको समर् नखलुाई सरु्वधाको रुपमा मार बैठकभत्ता 
तलएको तनर्मसंगि देर्खदैन ्। भत्ता बझेुको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु.  39950 
क्र.सं. सतमतिहरूको नाम ददन जम्मा कर कट्टी गरेपछीको असलु गनुि पने रकम 

रु. 
1 श्री संर्जव कुमार साह 1 1000 850 
2 श्री रामचन्द्र लामगादे 1 1000 850 
3 श्री संर्जव पौडेल 1 1000 850 
4 श्री र्ोगने्द्र चौधरी 1 1000 850 
5 श्री नर बहादरु पार्िन 5 5000 4250 
6 श्री अरुर् कुमार भजेुल 5 5000 4250 
7 श्री अमरर्जि कुमार 

साह 
5 5000 4250 

8 श्री शरु्शल बछार 5 5000 4250 
9 श्री नन्द कुमार तसंह 5 5000 4250 
10 श्री र्न्द्रशेखर पंर्जर्ार 5 5000 4250 
11 श्री राम शंकर र्ादव 5 5000 4250 
12 श्री र्जिेन्द्र कुमार तसंह 5 5000 4250 
13 श्री मनोहर र्ादव 3 3000 2550 

जम्मा 39950   
46.  453-2077/3/31 रू्तनसेफको प्रार्वतधक सहर्ोग र नगरपातलकाको आतथिक सहर्ोगमा र्कशोरी र्शक्षा कार्िक्रम 

संचालन गरी अरुर् भजेूलको नामको रु. 338000 को पेश्की फर्छ्यौट गरेको छ । 5 जना अनगुमनकिािलाई रु. 
15000 भकु्तानी गरेकोमा रु. 2250 कर कट्टा नगरेको िथा सपुरभाईजर र सहर्ोगी कार्िकिािहरूको िलव भकु्तानी 
गदाि रु.1680 सा.स.ु कर कट्टा गरेकोमा बैंक दार्खला गरेको पार्एन । साथै व्र्वस्थापन सतमति बैठक र्शषिकमा 
खचि लेखेकोमा रु. 10000।- को र्वल भरपाई पेश भएन । कर कट्टा िथा र्वल भरपाई वापिको रकम 
सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु.  13930 

47.  आवास सरु्वधािः  प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई घरभाडाको सरु्वधा ददन तमल्ने कानूनी व्र्वस्था र्वपररि बददिवास र्स्थि 
रुद्र बहादरु र्कङररङको घरको ४ कोठा मातसक भाडामा तलई भाद्र मर्हना देर्ख आषाढसम्मको भाडा वापि 
रु.150403।– (र्वद्यिु महशलु समेि) भकु्तानी गरी खचि लेखेको देर्खर्ो । नगरपातलका क्षेर बार्हर कमिचारीको 
लातग घरभाडामा तलई खचि लेख्न ेकार्िबाट नगरपातलकाको काम कारबार्हमा थप सहजिा नहनेु र व्र्र्भार मार बढने 
हुँदा र्स्िो खचिमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । नगरपातलकाका कार्ािलर् प्रमखुलाई आवास सरु्वधा ददन तमल्ने व्र्वस्था 
र्वपररि घरभाडा खचि लेखेको अतनर्तमि देर्खएको रु. 150403 

48.  अन्र् सरु्वधािः कार्ािलर् प्रमखुको भान्छेको रुपमा काम गनि लक्ष्मर् भजेुललाई दैतनक ज्र्ालादारीमा काममा लगाई 
दैतनक रु.५०० को दरले श्रावर् देर्ख अषाढ सम्मको रु. 182500 भकु्तानी गरेको छ । प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको लातग भान्सेको सरु्वधा ददन तमल्ने कानूनी व्र्वस्था नभएकोले र्स प्रकारको व्र्र्भारमा तनर्न्रर् गनुि पदिछ 
। कानूनी व्र्वस्था र्वपररि भान्से राखी खचि लेख्न ेकार्ि अतनर्तमि देर्खएको रु. 182500 

49.  र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान आन्िररक आर्को 
पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्स वषि खाना खाजा लगार्ि 
र्वर्वधिफि  र्वतभन्न रु. ९८२५८१।६९ खचि गरेको छ । मापदण्ड बनाई र्स प्रकारको व्र्र्भारमा तनर्न्रर् गनुि 
पदिछ ।  

50.  सौझै खरीदिः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनेु गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था  
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छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कने, रु. ५ लाखभन्दा मातथ 
रु. २० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । 
पातलकाहरूले तनम्न वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध नअपनार् तनम्नानसुार रु. 368945 को सोझै 
खररद गरेको एवं दार्खला बेगर भकु्तानी गरेकोले प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 
 
 
 

368945 

गो.भौ.नं./तमति र्ववरर् आपूतििकिाि  रकम कैर्फर्ि 
136-
2076/10/7 

ल्र्ापटप खररद कम्प्रू्टर ग्र्ालरी प्रा.तल.  98875  

384-
2077/3/16 

जनचेिना मलुक 
सन्देशका तस.तड. 25 
थान 

भार्बे्रसन तमतडर्ा प्रा. तल. 
(305033404)  

169500 दार्खला 
बेगर 

478-
2077/3/31 

मोठ बाईर्न्डङ्ग 353 
थान रु. 500 को 
दरले 

न्रू् आदशि र्न्टरप्रार्जेज 
(612635247)  

199445 खररद 
आदेश र 
दार्खला 
बेगर 

जम्मा 368945    
51.  दार्खलािः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 47 मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा बस्िगुि 

सहार्िामा प्राि मालसामान 7 ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अद्यावतधक गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले सामा्र ी खररद पश्चाि दार्खला प्रतिवेदन फारममा र्ज.खा.पा.नं. 52 उल्लेख गरे िापतन 
र्जन्सी र्किावमा आम्दानी नबाँधेकोले र्जन्सी दार्खला पेश गनुि पने गरी एर्ककृि र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा समेि 
समावेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 

२१४३७०५ 
गो.भौ.नं./तमति र्ववरर् फमि रकम 

29-2076/7/7 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी खररद प्रगिी र्न्टरप्रार्जेज (608353513) 475479.14 
  प्रगिी जेनरल सप्लार्सि (608337431) 495505 
37-2076/7/22 मसलन्द खररद पशपुति छापाखानाको दरु्वटा र्वल 30900 
41-2076/7/26 सम्पति र्ववरर् लगार्ि मसलन्द िथा 

कार्ािलर् समा्र ी खररद 
ददपेन्द्र पसु्िक भण्डारको 8 वटा र्वल 153880 

71-2076/8/9 मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी खररद सतमर िेडसि (303444451) 491663 
106-2076/9/29 मसलन्द खररद ददपेन्द्र पसु्िक भण्डारको 6 वटा र्वल 122410 
107-2076/9/29 मसलन्द िथा कार्ािलर् समा्र ी खररद र्ववके जेनरल स्टोसि र्क्षरेश्वरनाथको ४ वटा 

र्वल 
78100 

108-2076/9/29 र्स्टल दराज लगार्ि कार्ािलर् सामा्र ी 
खररद 

ददपेश जेनरल सप्लार्सि (304968161) 
को 2 वटा र्वलबाट सोझै खररद 

195433 

336-2077/2/27 फ्र्ान लगार्ि र्लेक्िोतनक्स सामा्र ी 
खररद 

आसशी िेडसि (304968161) 49185 

449-2077/3/31 रर्जष्टर लगार्ि मसलन्द खररद ददपेन्द्र पसु्िक भण्डार 51150 
जम्मा २१४३७०५   

52.  र्न्धन खचििः-  कार्ािलर्ले र्न्धन खचिलाई तमिव्र्र्ी बनाउन सरु्वधाको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । कार्ािलर्मा १ 
थान चारपाङ्ग््र  ेसवारी साधन बषिभरी संचालन भएको र केही मोटरसार्कल रहेका छन ्। िर कार्ािलर्ले र्ो वषि 
र्न्धन कार्ािलर् प्रर्ोजनिफि  रु. 1852499 र र्न्धन अन्र् प्रर्ोजन िफि  रु. 470699 गरी रु. 2323168 
खचि गरेको छ । पदातधकारीको र्न्धनिफि  कोटा तनधािरर् नगरी र्न्धन ददएको देर्खन्छ । भाडामा सवारी साधन तलने 
र त्र्सको लातग र्न्धन समेि ददँदा भाडा माफि ि सवारी पररचालन गरेको खचि र्थाथिपरक देर्खएन ।  

 पूरँ्जगि िफि   
53.  अधरुो कार्ििः- साविजतनक तनकार्ले साविजतनक स्रोि पररचालन गरी भवन लगार्िका संरचना तनमािर् कार्ि गदाि 

पातलकाको जग्गा वा साविजतनक प्रर्ोजनमा रहेको जग्गामा तनमािर् गनुि पने, आवश्र्किा र प्राथतमकिाको आधारमा 
र्ोजना संचालन गने र र्ोजनाको प्राथतमकीकरर् गनुि पनेमा र्स कार्ािलर्ले नक्सापास नगरी, जग्गा साविजतनक नहदैु 
व्र्र्क्तको मन्जरुीको आधारमा तनमािर् गने संरचनाको अत्र्ावश्र्क भागहरूलाई वेवास्िा गरी आंर्शक रुपमा र्ोजना 
िर्ार गरेको र त्र्सैलाई सम्पन्न देखाएको, आंर्शक मार तनमािर् गदाि पतछ वेवाररसे हनु सक्ने एवं आंर्शक रुपमा 
तनमािर् हनेु संरचनामा क्षति पगु्न जाने अवस्थालाई ख्र्ाल नगरेको, त्र्स्िा संरचना र्वगिमा अन्र् सरकारी एवं 
गैह्रसरकारी तनकार्को लागि सहभातगिामा रहेको अवस्थामा त्र्स्िा तनकार् संग समन्वर् गरेको अतभलेख नराखेको,  
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भवन तनमािर् जस्िो जर्टल र अनगुमन गरररहन ुपने एवं प्रार्वतधक प्रकृतिको तनमािर् कार्िमा समेि उपभोक्ता सतमति 
गठन गरी देहार्का उपभोक्ता माफि ि कार्ि गराएको कारर् सामदुार्र्क भवन ,मर्न्दर, मदरसा िथा अन्र् साविजतनक 
प्रकृतिको भवन एवं कम्पाउण्डवाल तनमािर् गरु्स्िर छन ् र प्रकृर्ामा पारदर्शििा छ भन्न सर्कने आधार देर्खएन । 
िसथि साविजतनक संरचना तनमािर् गदाि साविजतनक स्थान, नक्सा ड्रर्ङ्ग, तडजार्न, नक्सा पास गरी पूर्ि संरचना तनमािर् हनेु 
सतुनश्चीििा गरर एर्ककृि लागि अनमुान, नापी र्किाव, कार्िसम्पन्न अवस्था र साविजतनक प्रर्ोगको सतुनश्चीििा गरी 
पर्ािि अनगुमन र सम्वन्धीि क्षरेकै उपभोक्ताको अथिपूर्ि संलग्निा हनेु िफि  ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ । 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

सम्पन्न रु. भकू्तानी रु. कैर्फर्ि 

5-076/7/7 र्जवछी माई 
गढी मर्न्दर 
तनमािर् 

र्जवछी माई गढी 
मर्न्दर तनमािर्  उ.स. 

373807.
56 

350000 कार्ि  सम्पन्न  नभै  भकु्तानी भएको, 
दर र्वश्लषेर्  नभएको ,  गि वषिको 
र्ोजना ,उपभोक्ता गठन, र्ोजना 
संम्झौिा  भएको लागि सहभातगिाको 
दर नखलेुको । 

2-2076/7/6 रामपिृ प्रा.र्व. 
पसािल तनमािर् 

रामपिृ प्रा.र्व. पसािल 
तनमािर् उ.स. 

537537.
43 

500000 

6-2076/7/28 उच्च मा.र्व. 
भंगहा खेलकुद 
मैदान ममिि 
संभार 

उच्च मा.र्व. भंगहा 
खेलकुद मैदान ममिि 
संभार उ.स. 

685580.
45 

600000 कार्ि  सम्पन्न  नभै  भकु्तानी भएको,दर 
र्वश्लषेर्  नभएको,  गि वषिको 
र्ोजनाको भकु्तानी गदाि म.ले.प.फा.नं. 
18 प्रमार्र्ि नभएको, उपभोक्ता 
सतमति गठन, र्ोजना र भए िापतन 
संम्झौिामा लागि सहभातगिा दर 
नखलेुको, 2075/76 को र्ोजना, 
माटो खने्न कार्ि सबै मातनसले गरेको 
उल्लेख गरी रकम भकु्तानी भएको ।  

54.  उपभोक्ता सतमतिको पररचालनिः- स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, 2074 ले तनददिष्ट गरेको स्थानीर् िहको अतधकार 
क्षेरतभरको र्वकास तनमािर् कार्ि गनिका पातलकाले उपभोक्ता सतमति गठन पररचालन िथा व्र्वस्थापन गनि 
नगरपातलकाले 2075 सालमा कार्िर्वतध जारी गरेको छ । जसअनसुार देखेका व्र्होरा तनम्न छनिः- 

क) उपभोक्ता सतमति गठन गदाि गठनको लातग आम भेला हनेु समर्, तमति, स्थान र भेलाको र्वषर् िेस्िो भेला हनेु 
तमतिले कम्िीमा साि ददन अगाबै साविजतनक गनुिपनेमा आंर्शक रुपमा गरेको छ । 

ख) कार्ािलर्ले आर्ोजना सञ्चालन एवं कार्ािन्वर्नमा संलग्न उपभोक्ता सतमतिको अतभलेख अनसूुची 1 बमोर्जमको 
ढाँचामा व्र्वर्स्थि गनुिपनेमा गरेको छैन। 

ग) उपभोक्ता सतमतिमाफि ि आर्ोजना कार्ािन्वर्न गदाि आर्ोजनाको ड्रोर्ङ, तडजार्न र लागि अनमुान नेपाली भाषामा 
िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिलाई उपलब्ध गराएको छैन ्। कतिपर् अवस्थामा उपभोक्ता सतमतिले तनमािर् व्र्ावसार्ी 
माफि ि कार्ि गराएको, हेतभ साधनको प्रर्ोग गरेको कारर् मातथ उल्लेर्खि आधार र कारर्बाट उपभोक्ता सतमतिमाफि ि 
भएको तनमािर् कार्ि गरु्स्िररर् छ, लागि प्रवाही छ, पारदर्शििा छ भन्न सर्कने आधार देर्खएन ।  

घ) आर्ोजना कार्ािन्वर्नको लातग उपभोक्ता सतमति र कार्ािलर्बीच अनसूुची 2 बमोर्जमको ढाचँामा सम्झौिा गरेपतन 
ढाँचा अनसुारको सम्पूर्ि र्ववरर् उल्लेख नगरी आंर्शक र अपूर्ि र्ववरर् भरी सम्झौिा गरेको देर्खर्ो । 

ङ) कुनैपतन उपभोक्ता सतमतिसँग आर्ोजना कार्ािन्वर्नको लातग कार्ििातलका तलएको छैन । साथै साविजतनक खररद 
तनर्मावलीको प्रतिकुल समर्मा काम नगने उपभोक्ता सतमतिको म्र्ादथप गरेको छ ।  

च) उपभोक्ता सतमतिको गठन, पररचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िर्वतध, 2075 को बुदँा नम्बर 9 अनसुार 
कार्िलर्ले आर्ोजना कार्िसम्पन्न अगावै उपभोक्ता सतमतिका पदातधकारीहरूलाई र्वतभन्न िोर्कएका र्वषर्मा 
अतभमखुीकरर् गनुिपनेमा सो समेि गरेको छैन ्। 

छ) कार्ािलर्ले उपभोक्ता सतमतिलाई र्कस्िागि रुपमा भकु्तानी गरेको छैन । साविजतनक परीक्षर् भनी अनसूुची 3 
बमोर्जमको ढाँचा आंर्शकरुपमा भरी राखेको छ । उपभोक्ता सतमतिले अनसूुर्च 4 बमोर्जमको ढाँचामा साविजतनक 
गनुिपने ब्र्ाबस्था रहेिा पतन वास्िर्वक रुपमा साविजतनक भएको छ भने्न आधार देर्खएन । अनगुमन गरेकोमा 
अनगुमनबाट देर्खएको व्र्होरा उल्लेख गरेको छैन ्।  

ज) रु. िीन लाख भन्दा बढी लागि भएका आर्ोजनाको अनसूुर्च 5 बमोर्जमको ढाँचामा सूचनापाटी आर्ोजना स्थलमा 
राख्नपुने व्र्वस्था भएपतन र्फल्डमा तनरीक्षर् गदाि सूचनापाटी नदेर्खएको िर सूचनापाटीको लातग लागि अनमुानमा रकम 
उल्लेख गरी राख्न ेगरेको कारर् थप व्र्र्भार तसजिना भएको िर पारदर्शििा प्रवधिन भएको देर्खएन । 

झ) उपभोक्ता सतमतिबाट सम्झौिाबमोर्जम समर्, लागि र गरु्स्िरमा कार्ि सम्पन्न हनु नसकेमा त्र्स्िा उपभोक्ता 
सतमतिको लगि राखी अन्र् उपभोक्ता सतमतिमा तनमािर् गने कार्ि भएको छैन ्। 

ञ) उपभोक्ता सतमतिलाई कुनै पतन आर्ोजना हस्िान्िरर् नभएको र उपभोक्ता सतमति आफैं ले ममिि गरेको देर्खएन ।  
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55.  महवुा सामदुार्र्क भवन तनमािर्िः- 89-077/1/12 वडा नम्बर 3 महवुा सामदुार्र्क भवन तनमािर् बापि 
उपभोक्तालाई रु. 581600।- भकु्तानी गदाि ठेक्का तबल र नापी र्किाबमा जग खनेको, टाई र्वम बाँधी र्पलर राखेको 
भाग अवस्थामा काठको कार्ि सम्पन्न भएको भतन चौखटको 0.319 घन तमटरको काठको रु. 28009.16 भकु्तानी 
भएको छ । र्सरी Slab तनमािर् नभई र्पलर मार राखेको अवस्थामा चौखटको कार्ि भएको छ भन्ने आधार नभएकोले 
प्रमार् पेश गनुिपने रु.  

 
 
 
 
 
 

28009 
56.  3-2077/7/7 भंगहा नगरपातलका अन्िगििका उच्च माध्र्तमक र्वद्यालर्को कक्षा 11 र १२ मा अध्र्र्नरि 

र्वद्याथीलाई गि वषि िातलम ददएको भनी रु. 250000।- सम्बल तमतडर्ालाई भकु्तानी गरेको छ । सम्झौिामा 
कार्ािदेश तमति नखलेुको, भकु्तानी पाउन ुपने भनी गि वषि नै तनवेदन ददएपतन भकु्तानी नभएको कारर् नखलेुको, गि 
वषिको भकु्तानी ददएको र पूरँ्जगि खचिबाट चालू प्रकृतिको कार्िक्रम संचालन गरेको मनातसव देर्खएन ।  

57.  7-2076/8/5 पूरँ्जगि खचि गदाि प्रतिफल प्राि हनेु र पूरँ्जगि तनमािर् हनेु कार्िमा खचि गनुिपनेमा पूरँ्जगि खचिबाट 
दगुाि मर्न्दर व्र्वस्थापन सतमतिलाई पजुाको र्वल भनी र्वतभन्न र्वलको आधारमा रु. 1 लाख भकु्तानी गरेको मनातसव 
देर्खएन ।  

58.  र्जन्सी दार्खला नभई सामानको भकु्तानी :-12-2076/8/9  र्वतभन्न 12  प्रकारका स्वास््र् सामात्र  भनी स्वास््र् 
सहसंर्ोजक मनोहर र्ादवलाई र्जन्सी दार्खला वेगर रु. 26995।- शोधभनाि भकु्तानी ददएकोले र्जन्सी दार्खला एंव 
खचि भएको र्ववरर् पेश गनुिपने रु.  26995 

59.  18-2076/9/8 2076 सालको तसिलहरको अवस्थामा दाउरा खररद गरेको भनी गढन्िा वन पररर्ोजनालाई रु. 
270000।- भकु्तानी भएको छ । दाउराको पररमार् उल्लेख नगरी उक्त बन पररर्ोजनाले र्वक्री गरेको 
र्वजक/र्वल बेगर भकु्तानी गरेको र र्विरर् भएको पररमार् र स्थान खलेुको प्रमार् पेश नभएकोले र्विरर् भएको 
पररमार् खलेुको प्रतिवेदन पेश गनुि पने देर्खएको रु. 270000 

60.  24-2076/9/25 साविजतनक खररद ऐन,  2064 र तनर्मावली, 2064 मा 20 लाखभन्दा बढीको खररद 
बोलपर माफि ि मर्हन्द्रा स्कोरर्पर्ो S5 4WD र्जप मू.अ.कर समेि रु. 5585000।- मा  खररद  गरेको भनी अग्नी 
र्न्कपोरेटेडलाई भकु्तानी गरेकोमा खररद सम्बन्धी कागजाि से्रस्िा साथ पेश नगरेकोले सो पेश गनुि पने रु. 
5585000 साथै भौ.नं. 38-2076/10/7 बाट स्कोरर्पर्ो डेकेरेशन चाजि वापि स्िपुा अटो स्टेशन कूलेश्वरलाई 
रु. 254982।- भकु्तानी गरेको छ । उक्त रकम समेि समावेश गरी गाडीको मूल्र् कार्म गरी र्जन्सी आम्दानी 
बाँध्न ुपनेमा नबाँधेकोले खररदर्वतध र्जन्सी दार्खला गरेको प्रमार् पेश गनुि पने रु.  5839982 

61.  90-2077/1/12 वडा नम्बर 5 मा 20 थान हेन्ड पाईप तनमािर् बापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु. पाँच लाख 
भकु्तानी गरेको छ । नापी र्किाबमा 18 सेट पाईप जडान भएको उल्लेख गरे िापतन तनजी वा साविजतनक प्रर्ोजन 
खलुाई सम्वर्न्धि ब्र्ार्क्तले बझेुको नदेर्खएकोले औषि लागि प्रतिथान रु. 25 हजारले दईु थान को रु. 50 हजार 
असलु गने र उपर्कु्त 18 सेट बझेुको प्रमार् पेश गनुिपने समेि रु.  500000 

62.  आतथिक सहार्िािः- 23-2076/9/25 पूरँ्जगि खचि र्शषिकबाट नेपाल रेडक्रस सोसार्टी, बददिवास शाखाको भवन 
तनमािर्को लातग आतथिक सहार्िा स्वरुप रु.100000।- अनदुान ददएको मनातसव देर्खएन । भंगहा नगरपातलकाले 
र्वतभन्न व्र्र्क्तलाई पटके तनवेदनको आधारमा र्ो वषि रु. 358000।- आतथिक सहार्िा ददएको छ । आतथिक 
सहार्िा सम्बन्धी कार्िर्वतध िर्ार गरी खचि गनुिपने देर्खएको छ ।  

63.  चचि तनमािर् :-238-2077/3/31 साविजतनक खचि गदाि कुनै व्र्र्क्तलाई लाभ पगु्ने र सरकारको अपव्र्र् हनेु 
कार्िमा खचि गनि तमल्दैन कार्ािलर्ले र्जवनदािा चचि सेन्टर भवन तनमािर् भनी एक िले भवनको बार्हरबाट भर्र र्ाङ 
बनाएको भनी नन्द र्कशोर चौधरी अध्र्क्ष रहेको उपभोक्ता सतमतिलाई रु. 5 लाख खचि लेखी रु. 472520।- 
भकु्तानी ददएको छ । उक्त जग्गा व्र्र्क्तको नाममा रहेको बरु्झन आएकोले व्र्र्क्तगि जग्गा भए नभएको एर्कन 
गनुिपदिछ । व्र्र्क्तगि जग्गामा साविजतनक खचि गनि नतमल्ने हुँदा र्स सम्बन्धमा एर्कन गरी उक्त घर भएको स्थान 
चचिको नाममा नामसारी भएको प्रमार् पेश नभएमा असलु गनुिपने रु.  472520 

64.  न्रू्न दरमा लागि सहभातगिािः- प्रदेश नं. 2 बाट जारी भएको उपभोक्ता सतमतिको पररचालन सम्बन्धी तनदेर्शका 
अनसुार तनमािर् कार्िमा 10 प्रतिशि लागि सहभातगिा माग गने उल्लेख छ । पातलकाले र्ो वषि देहार् अनसुारका 
कार्ि गराउँदा तनम्न बमोर्जम घटी सहभातगिा स्वीकार गरेकोले रु. 531145।- थप व्र्र्भार पनि गएको छ । 
र्सरी थप व्र्र्भार परेको रकम सम्बन्धमा र्र्कन हनु ुपने रु. 531145 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता 

सतमतिको 
अध्र्क्षको नाम 

कार्िसम्पन्न रकम उपभोक्ता  
सतमतिको 
र्ोग्दान रु 

उपभोक्ताको 
लागि अंश 
प्रतिशि 

78-
2076/12/6 

भंगहा ६ मा झपौल सडकमा र्प.तस.तस. 
ढलान 

राम स्नेही 
चमार 

2612043 117066 4.48% 
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79-
2076/12/6 

वडा नं. 4 र्हरालाल महिोको घरदेखी 
दर्क्षर् सडकमा RCC नाला तनमािर् 

गंगाराम महिो 
कोर्री 

4154997.33 201517.37 4.85% 

143-
2077/3/12 

वडा  नं. 6 हतिसिवा सडक PCC ढलान बेच ुरार् 2125585.63 125585.03 5.96% 

112-
2077/2/11 

वडा नं. 8 सकुर कवारीको घरदेखी 
पररक्रमा सडकसम्म र्प.तस.तस. ढलान 

काददर राईन 1682165.70 82165.70 4.88% 

जम्मा 10574791.66 526334.1  
 

65.  उपभोक्तासँग अनपुातिक कट्टी घटीिः- साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमतिसंग 
भएको समझ्ौिा भन्दा कम काम सम्पन्न भई रतनङ तबल र मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन प्राि भएकोमा सोही अनपुािमा स्थानीर् 
िहको अनदुान रकम कट्टा गरी भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति माफािि गराएको तनम्नानसुार तनमािर् 
कार्िमा समझ्ौिा भन्दा घटी कार्ि भएकोमा घटी कार्िको अनपुािमा अनदुान रु.124042 कट्टा नगरी बढी भकु्तानी 
गरेको देर्खर्ो । सम्झौिा भन्दा तनमािर् कार्ि घटी भएकोमा अनपुातिक कट्टी नगरी बढी भकु्तानी गरेको असलुउपर 
गनुिपने रु.  124042 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम लागि 

अनमुान/स
म्झौिा 
रकम रु. 

उपभोक्ता 
सतमतिको 
र्ोगदान 

जनसहभा
तगिाको 
दर 

सम्पन्न 
रकम 

जनसहभातगिाको 
अंश 

घटी 
अनपुािले 
र्हसाव गदाि 
हनु ेरु. 

35-
2076/10/2 

भंगाहा 5 तसिापरुमा 
र्प.तस.तस सडक ढलान 

22081
85.46 

208185.4
6 

9.427
% 

216970
8 

169708 34830.
37 

75-
2076/12/5 

वडा नं. 1 राम जी 
साहको घरदेर्ख 
छड्कीसम्म अधरुो 
र्प.तस.तस.ढलान 

15729
14.81 

172914.8
1 

10.99
% 

123780
5.43 

60033.56 76001.
26 

226-
2077/3/31 

वडा नं. 1 कोररर्ा  
टोलमा अधरुो 
सामदुार्र्क भवन 
तनमािर् 

65001
0.92 

50010.92 7.69% 491125
.28 

24556.26 13211.
27 

जम्मा 124042
.9   

66.  माटोमा बढी मूल्र्ाकंन गरेकोिः- 36-076/10/20 भंगहा नगरपातलका वडा नं. 8 अनारवन स्कूलको कम्पाउण्डमा 
माटो पनेु कार्िको लातग रु. 5 लाख भकु्तानी हुँदा भकु्तानी अनसुार माटोको पररमार् प्रति घनतमटर रु.  593.51 
का दरले 964.3 घन तमटर ल्र्ाएको देर्खएिा पतन भरपाई अनसुार ट्याक्टरको भाडा घटाई र्हसाव गदाि समेि २०० 
ट्याक्टर ल्र्ाएकोले प्रति ट्याक्टर 2.62 घन तमटरका दरले र्हसाव गदाि हनु आउने 524 घन तमटर माटो ल्र्ाएको 
देर्खएकोले खररद परीमार् भन्दा बढी मलु्र्ांकन गरेको रकम मनातसव देर्खएन ।    

67.  171-2077/3/22 वषिको अन्िमा 24 थान ह्यमु पाईप खररद बापि मोडल ह्यमुपाईप एण्ड कंर्क्रट पोल्स 
र्न्डर्िज, महेन्द्रनगर धनषुा (604129347) लाई रु. 492499.2 भकु्तानी गरेकोमा ति ह्यमु पाईप कहाँ के कुन 
स्थानमा रहेको छ । अथवा प्रर्ोग भएको छ नभी नखलेुकोले र्जन्सी मौज्दाि वा प्रर्ोगको प्रमार् पेश गनुिपने रु.  492499 

68.  हेभी र्र्क्वपमेण्टको प्रर्ोग गरी 1 करोडभन्दा बढीको तनमािर्कार्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराएकोिः- साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ्र ाही समदुार्बाट सञ्चातलि हनेु 
तनमािर् कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ्र डेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुिपने जर्टल 
प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई 
त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गनि सर्कने उल्लेख छ । त्र्सै गरी तनर्म 97(1क) र्वपररि 1 करोडभन्दा बढी रकम लागि 
अनमुान भएको तनमािर् कार्ि उपभोक्ता माफि ि गराउन नपाउनेमा कार्ािलर्ले देहार्को तनमािर् कार्ि उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि गराएको छ । पातलका अन्िगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािर् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि 
र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पार्ए िापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पार्एन 
। तनम्नानसुार पाउनेभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट तनमािर् गराएको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 24973430 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता 

सतमतिको 
अध्र्क्षको 

लागि अनमुान ओभर 
हेड, कर्न्टन्जेन्सी र  
मू.अ.कर बाहेक 

ओभरहेड, 3% 
कर्न्टन्जेन्सी र 
मू.अ.कर रकम जोड्दा  

र्ो वषिको 
भकू्तानी रु. 
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नाम हनु ेलागन अनमुान 

32-
2076/10/2 भंगहा 3 भटुाई ठाकुरको 

घरदेर्ख दर्क्षर्  नाला  र 
सडक र्प.तस.तस. ढलान 

उसमान तमर्ा 

8576606.65 11479659.35 3250000 

55-
2076/11/8 

8576606.65 11479659.35 4750000 

40-
2076/10/1
9 

रामकेबल ठाकुरको घरदेर्ख 
उत्तर सडकमा आर.तस.तस. 
नाला  तनमािर् 

लटु ठाकुर 

8841466 11834169.62 3252000 

64-
2076/11/2
3 

8841466 11834169.62 4240800 

185-
2077/3/24 

मझौतलर्ा टोल नर्ा ँ र परुानो 
सडक तनमािर् वडा नं. 8 

ददपेन्द्र प्रसाद 
तसंह 

9447865.25 12645826 9480630 

जम्मा 24973430  
69.  Form Work मा मूल्र् अतभवरृ्द्ी करिः- साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97(४) मा उपभोक्ता सतमति 

वा लाभ्र ाही समदुार्लाई तनमािर् कार्िको काम ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर, कट्टी गरेर मार 
भकु्तानी ददनपुनेमा तनम्न फमिको काममा मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर भकु्तानी ददएको िर उपभोक्ताले कर र्वजक समेि पेश 
नगरेकोले देहार्को रकम असलु गनुि पने रु. 460562 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम Form Work को 

परीमार् (M2) 
प्रति वगि तमटरमा 
मू.अ.कर रु. 

जम्मा मू.अ.कर 
रु. 

40-
2076/10/19 

वडा नं. 4 राम केवल ठाकुरको घरदेर्ख 
उत्तर सडक आर.तस.तस. नाला 

1104.22 63.88 70537.57 

34-
2076/11/23 

वडा नं. 4 रामकेवल ठाकुर देर्ख उत्तर 
सडक 

2379 63.88 151970.52 

79-2076/12/6 वडा नं. 4 र्हरालाल महिोको घरदेर्ख 
दर्क्षर् सडकमा आर.तस.तस. नाला तनमािर् 

1339 63.88 85428.2 

96-2077/1/26 वडा नं. 4 मा र्हरालाल महिोको घरदेर्ख 
दर्क्षर् सडक र्प.तस.तस.  

2389.27 63.88 152626.56 

जम्मा 460562.85 
 

 
70.  उपभोक्ताले तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि तनमािर् कार्ि गराएकोिः- साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

तनर्म उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ्र ाही समदुार्बाट सञ्चातलि हनेु तनमािर् कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, 

लोडर, रोलर, ्र डेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा 
लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुिपने जर्टल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने 
सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गनि सर्कने उल्लेख छ 
। पातलका अन्िगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािर् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले 
डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पार्ए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि 
प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पार्एन । कार्ािलर्ले जर्टल एवं 
प्रार्वतधक प्रकृतिका तनमािर् कार्ि गनि उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ताले तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि कार्ि 
गराएको देहार् अनसुारको भकु्तानी मनातसव देर्खएन । 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता सतमतिको 
अध्र्क्षको नाम 

कार्ि सम्पन्न रकम 
रु. 

तनमािर् व्र्वसार्ीको  नाम र र्वल 
रकम रु. 

60-
2076/11/22 

भंगहा 9 मा कृर्ष 
र्वधतुिकरर् 

िनेप्वर साह 5939924.58 नन्दनी कन्स्िक्सन 
(607543272) 

रु. 4277400.30 
71-2076/12/4 भंगहा ७ नर्ा ँ कृर्ष 

सडक मेघरौल 
मझौतलर्ा गोरहन्ना 
करुर्ा सडक 

सतुनल कुमार तसंह 702029.62 साई बाबा तनमािर् सेवा 
(605617706) पूर्ि रुपमा HE 
बाट कार्ि डोर हार्जरको  र्वल रु. 
77000   

71.  तलड बढी ददएकोिः - नगरपातलका अन्िगिि वडा नं. 5 र 6 को बीचबाट सानो रािो भिुाहा खोला र ठूलो रािो खोला 
समेिबाट तनर्तमि रुपमा तगट्टी बालवुा तबक्रीबाट राजश्व असलु गरेको छ । दरुीको र्हसावले बढीमा 5-6 र्कलोतमटर 
तभर बालवुा तगट्टी पार्ने अवस्थामा समेि अतधक तलड ददएको कारर् लागिमा देहार् अनसुार फरक परेको छ । 
कार्ािलर्ले र्सरर ददएको तलडको कारर्ले थप व्र्र्भार परेको सम्बन्धमा सम्बर्न्धि प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार बनाई 2846663 
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छानर्वन गरी एर्कन गरी असलु गनुि पने देर्खएको रु. 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम र्क्रर्ाकलाप पररमार् अन्र् 

स्थानको 5 
र्क.तम. को 
तलड दर 

र्स 
कार्िको 
दर 

बढी 
दर 

बढी 
भकु्तानी रु. 

43-
2076/10/20 

वडा नं. 1 पर्श्चमिफि  
कतबलासमा सडक 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

137.7 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

84124 

47-
2076/10/28 

अजगेवा उत्तरबाटी 
टोल सडक र्प.तस.तस. 
तनमािर् वडा नं. 9 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

101.0
2 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

61715 

50-
2076/11/1 

वडा नं. 8 रामचन्द्र 
भण्डारीको घरदेर्ख 
बगदा  तसमासम्म  
्र ाभेल 

25 र्क.तम. बार्हरबाट 
्र ाभेल ल्र्ाई  र्फतलङ 
गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

470.6
95 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

28755
7 

51-
2076/11/1 

वडा नं. 8 अनारवन  
गल्ली  सबै  सडक 
PCC ढलान 

१5 र्क.तम. बार्हरबाट 
्र ाभेल ल्र्ाई  र्फतलङ 
गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

105.1
1 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

64214 

52-
2076/11/1 

वडा नं. 6 जमतुनर्ा 
सडक र्प.तस.तस. 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

129.7
6 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

79273 

57-
2076/11/12 

अधरुो अजगैवा सडक 
र्प.तस.तस. 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

157.6
76 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

96328 

59-
2076/11/22 

अजगेवा दर्क्षर्बारी 
चमार टोल सडक 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

77.33 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

47243 

72-
2076/12/5 

भंगहा ९ मनोज  
र्ादवको घरदेर्ख  
नागेन र्ादवको 
घरसम्म र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

24.94 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

15237 

73-
2076/12/5 

वडा नं. 9 रामपिृको 
घरदेर्ख सन्िोष साहको 
घरसम्म पस.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

26.34 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

16092 

78-
2076/12/6 

वडा नं. 6 झपौल 
सडकमा  र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

164.0
0 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

10019
1 

92-
2077/1/18 

दोर्स्िमा अधरुो सडक  
र्प.तस.तस. ढलान न.पा. 
1 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

143.1 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

87423 

95-
2077/1/18 

वडा नं. 9   भंगहाको 
शंकर र्ादवको 
घरदेर्ख पर्श्चम गल्ली 
सडक 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

52.36 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

31988 

96-
2077/1/26 

पक्की नाला भंगहा ४ 
र्हरालाल महिोको खेि 
देर्ख दर्क्षर् 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

998.1
5 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

60979
0 

97-
2077/1/26 

सं्र ामपरु पतछमारी टोल 
सडक PCC ढलान वडा 
नं. 6 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

205.9
75 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

12583
5 

104-
2077/2/6 

बृजैतनटोल मजरा सडक 
र्प.तस.तस. ढलान वडा 
नं. 6 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

125.3
9 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

76604 
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107-
2077/2/11 

भंगहा वडा नं. 1 
रतसलाल साहको 
घरदेर्ख पर्श्चम वडा 
कार्ािलर् सम्म PCC 

ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

106.2
25 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

64895 

108-
2077/2/11 

वडा नं. 2 कापर 
टोलमा र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

36.06
5 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

22033 

129-
2077/3/3 

वडा नं. 9 अजगेवा 
बिरर्हटोल  र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

71.44
7 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

43649 

223-
2077/3/31 

वडा नं. 7 मेधरौल 
सडकमा र्प.तस.तस. गने 
कार्ि 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

321.8
0 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

19659
5 

229-
2077/3/31 

वडा नं. 6 सं्र ामपरु 
पूवािरीटोल र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

140.3
9 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

85768 

212-
2077/3/30 

वडा नं. 8 मा कुर 
कवारीको घरदेर्ख 
नजमदुन को घर हुँदै 
परक्रमा सडक 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

54.4 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

33235 

198-
2077/3/25 

वडा नं. 7 करुर्ा 
सडक र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

112.4
7 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

68711 

194-
2077/3/25 

वडा नं. 8 राजनारार्र् 
साहको घरदेर्ख सररफ 
रार्नको घर हुँदै  छटु 
र्ादवको घरसम्म 
सडक  ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

83.24 1214.89 2029.4
1 

814.
42 

67793 

189-
2077/3/25 

डोम्बाको घरदेर्ख  
माकुन  र्ादव, सवुोध 
र्ादवको घरसम्म  
र्प.तस.तस. ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

115.5
1 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

70568 

164-
2077/3/19 

पररक्रमा सडक हर्वव 
नएफको घरदेर्ख  
सर्स्दज सम्मको सडक 
र्प.तस.तस. 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

72.37 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

44213 

151-
2077/3/17 

तसङग्र्ाही ७ र ८ मा 
र्प.तस.तस. ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

193.2
7 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

11807
3 

143-
2077/3/12 

वडा नं. 6 हतिसवाि 
सडक PCC ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

216.2
4 

1214.89 1825.8
1 

610.
92 

13210
6 

141-
2077/3/11 

वडा  नं. 1 छटु 
महिोको घरदेखी 
जामनु महिोको 
घरसम्म र्प.तस.तस. 
ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

80.40 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

49118 

119-
2077/2/27 

वडा नं. 6 सडक  
र्प.तस.तस. ढलान 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

45.47 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

27779 

111-
2077/2/11 

भंगहा 8 पररक्रमा   
सडक हतबव नदाफको 
घरदेर्ख  मर्श्जद  
सम्मको सडक तनमािर् 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई  
र्फतलङ गने र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

63.04 1214.89 1825.8
1 

610.
92 

38513 

जम्मा 2846663  
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72.  अधरुो तनमािर् कार्ििः- साविजतनक तनकार्ले साविजतनक स्रोि पररचालन गरी भवन लगार्िका संरचना तनमािर् कार्ि गदाि 
पातलकाको जग्गा वा साविजतनक प्रर्ोजनमा रहेको जग्गामा तनमािर् गनुि पने, आवश्र्किा र प्राथतमकिाको आधारमा 
र्ोजना संचालन गने र र्ोजनाको प्राथतमकीकरर् गनुि पनेमा र्स कार्ािलर्ले नक्सापास नगरी, जग्गा साविजतनक नहदैु 
व्र्र्क्तगि जग्गामा समेि व्र्र्क्तको मन्जरुीको आधारमा, तनमािर् गने संरचनाको अत्र्ावश्र्क भागहरूलाई वेवास्िा गरी 
आंर्शक रुपमा र्ोजना िर्ार गने र त्र्सैलाई सम्पन्न देखाई, आंर्शक मार तनमािर् गदाि पतछ वेवाररसे हनु सक्ने एवं 
आंर्शक रुपमा तनमािर् हनेु संरचनामा क्षति पगु्न जाने अवस्थालाई ख्र्ाल नगरेको, त्र्स्िा संरचना र्वगिमा अन्र् 
सरकारी एवं गैह्रसरकारी तनकार्को लागि सहभातगिामा रहेको अवस्थामा त्र्स्िा तनकार् संग समन्वर् गरेको अतभलेख 
नराखेको, भवन तनमािर् जस्िो जर्टल र अनगुमन गरररहन ुपने एवं प्रार्वतधक प्रकृतिको तनमािर् कार्िमा समेि उपभोक्ता 
सतमति गठन गरी देहार्का उपभोक्ता माफि ि कार्ि गराएको कारर् सामदुार्र्क भवन ,मर्न्दर, मदरसा िथा अन्र् 
साविजतनक प्रकृतिको भवन एवं कम्पाउण्डवाल तनमािर् गरु्स्िर छन ् र प्रकृर्ामा पारदर्शििा छ भन्न सर्कने आधार 
देर्खएन । िसथि साविजतनक संरचना तनमािर् गदाि साविजतनक स्थान, नक्सा ड्रर्ङ्ग, तडजार्न, नक्सा पास गरी पूर्ि संरचना 
तनमािर् हनेु सतुनश्चीििा गरर एर्ककृि लागि अनमुान, नापी र्किाव, कार्िसम्पन्न अवस्था र साविजतनक प्रर्ोगको 
सतुनश्चीििा गरी पर्ािि अनगुमन र सम्वन्धीि क्षेरकै उपभोक्ताको अथिपूर्ि संलग्निा हनेु िफि  ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ 
।  

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम ल.ई. सम्पन्न रु. कैर्फर्ि 

101-
2077/1/28 

तसद्दपरु मसुहरी 
सामदुार्र्क भवन 

1113907.6
8 

1121499.8
5 

झ्र्ाल ढोका, र्लेर्क्िर्फकेशन, पलर्म्बङ, 
कलररङ्गको कार्ि बाकँी । 

102-
2077/1/29 

वडा नं. 5 मा 
उ.मा.र्व. अधरुो भवन 
तनमािर् कार्ि 

1529861.6
2 

1531204.2
5 

जग खने्न र्पलर उठाउन े र स्ल्र्ाव दलानको 
कार्ि पर्हले भएको र  र्लेर्क्िर्फकेशन, 
पलर्म्बङको काम बाकँी रार्ख अन्र् कार्ि सम्पन्न 
। 

103-
2077/1/29 

वडा नं. 4 मा पलार 
टोल  सामदुार्र्क 
भवन तनमािर् 

1113907.6
8 

1122272.9
4 

झ्र्ाल ढोका, र्लेर्क्िर्फकेशन, पलर्म्बङ, 
कलररङ्गको कार्ि बाकँी । 

222-
2077/3/31 

मझौतलर्ा वडा नं. 7 
मा अधरुो  
सामदुार्र्क भवन 
तनमािर् 

422705.5 421006.52 र्टाको कार्ि, प्लाष्टर, काठको चौलस र 
फ्लोररङको मार कार्िको ल.ई. र सम्पन्न देखाई 
अन्र् कार्ि कसले, कर्हले  गरेको एर्कन 
नभएको, सार्वकको मेजरमेन्ट वगेरको कार्ि । 

208-
2077/3/28 

भंगहा 8 पडररर्ामा 
सामदुार्र्क भवन 
तनमािर् 

 714024.18 जग खने्न र्पलर उठाउने, गाह्रो लगाउने र 
चौखट राख्न े कार्ि गरी अन्र् कार्िको ल.ई. 
समेि िर्ार नभएको । 

196-
2077/3/25 

वडा नं. 6 मा मजरा 
अधरुो र्शव मर्न्दर 
तनमािर् 

755657.14 755197.59 भईुमा र्प.तस.तस. दोस्रो डोममा ढलान, प्लाष्टर, 
टार्ल लगाउने, पेन्ट र र्वधतुिकरर् गने कार्ि 
वापि लागि अनमुान र सम्पन्न देखाएको िर 
तड.र्प.तस. सम्मको कार्िको नापी नभएको । 

172-
2077/3/22 

वडा नं. 3 मा र्पपरा 
मर्स्दज ढलान 

 420394.88 जग खने्न र्पलर बनाउन ेर चौखट राख्न ेकार्िको 
मार ल.ई. र सम्पन्न । 

167-
2077/3/21 

भंगहा 1 मा अधरुो 
सहलेस मर्न्दर तनमािर् 
वापि भकु्तानी 

550190 554273.81 जग मनुी र्प.तस.तस., र्टाको कार्ि फ्लोररङको 
कार्ि मार रहेको अन्र् कार्ि नभएको । 

118-
2077/2/27 

भंगहा १ बबिनाटोल 
अधरुो सामदुार्र्क 
भवन तनमािर् 

630406.35 642872.78 RCC र्पल्लर बनाउने, गारो लगाउने र चैखट 
राख्न े कार्िको मार लागि अनमुान र सम्पन्न 
देखाएको जग खनेको कार्ि नदेखाएको र स्लाप 
ढलान र त्र्स पछीका कार्िहरू खलुाई एर्ककृि 
लागि अनमुान नगरेको, नार्प र्किाव नराखेको 
।      

73.  उपभोक्तासँग सम्झौिा अवधी पालना नभएकोिः- 214-2077/3/30 वडा नं. 2 तसंगर्ाही सडकमा र्प.तस.तस. ढलान 
गने कार्िमा लातग राम कुमार र्ादव अध्र्क्ष रहेको उपभोक्ता सतमतिसँग 2076/8/29 मा संम्झौिा भए अनसुार 
2077/12/25 सम्म कूल रु. 3789466.49 को माक सम्पन्न गनुि पनेमा म्र्ाद थप समेि नभएको र 
अतधकिम कार्ि बैशाखमा शरुु गरी आषाढ 25 सम्म कार्ि गरेको र्वल पेश गरेको छ । लकडाउन शरुु हनु ुअगावै 
कुनै कार्ि नगरी बैशाख, जेष्ठ र आषाढ मर्हनामा मार कार्ि गरी खचि लेखेको मनातसव देर्खएन । त्र्सै गरी कार्ि 
सम्पन्न मूल्र्ांकन फारम अनसुार बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई सडकमा ्र ाभेल गने िथा ज्र्ामीद्वारा कम्प्र्ाक्सन गने कार्ि 56194 
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275.84 घन तमटर गरेकोमा अन्र् स्थानमा 5 र्क.तम. तलड ददई रु. 1214.81 प्रति घनतमटरको दरले मूल्र्ांकन 
गरेकोले प्रति घन तमटर रु. 203.72 ले 275.84 घन तमटर को रु. 56194।- बढी मूल्र्ांकन भएको रकम 
असलु गनुिपने रु.  

74.  प्रार्वतधक नाप जाचँ वेगर भकु्तानी : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(3) खचि गदाि र्वल भरपाई 
सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनमािर् सम्पन्न प्रमार्पर एंव उपभोक्ताको र्वल लगार्ि प्रार्वतधक 
कागजाि नराखी देहार्अनसुार भकु्तानी गरेकोले प्रमार् पेश गनुि पने रु.  599000 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता 

सतमतिको 
अध्र्क्षको नाम 

कार्िसम्पन्न 
मूल्र्ाकंन रु. 

न.पा.बाट 
खचि 

कैर्फर्ि 

193-2077/3/25 वडा नं. 7 मा नर्ा ँ
कृर्ष सडक मझतुलर्ा 
गोरहन्ना र करुर्ा 
सडक 

सतुनल कुमार 
तसंह 

- 200000 कार्िसम्पन्न फाराम, नापी र्किाव, 
चेनेज आदी खलेुको छैन ्। लागि 
अनमुानको आधारमा भकु्तानी । 

172-2077/3/22 वडा नं. 3 र्पपरा 
मर्स्दज तनमािर् 

समुन साफी ठेक्का र्वल 
अनसुार  रु. 
420394.
88 

399000 कार्िसम्पन्न फाराम नभएको, नापी 
र्किाव प्रतितलर्प रहेको र  ठेक्का 
र्वलको मार आधारमा भकु्तानी 

  
75.  ढुवानी खचि : 200-2077/3/26 भंगहा नगरपातलका वडा नं. 7 मा नर्ा ँटोल मेधरौल  अधरुो सामदुार्र्क भवन 

तनमािर् गरेको जनुो देवी तसंह अध्र्क्ष रहेको उपभोक्ता सतमतिलाई र्वतभन्न फुटकर र्ोजना र्शषिकबाट रु. 2 लाख 
भकु्तानी सम्पन्न देखार्एको अवस्थामा अन्र् कार्ि बाँकी रहेको देर्खन्छ । कूल लागि अनमुान नगरी आंर्शक कार्िको 
लागि अनमुान र सम्पन्न देखाएको अवस्थामा सार्ट र्क्लर्रेन्स र सामानको ढुवानी लागि भनी लमसम रुपमा  
क्रमशिः  रु. 4000।- र 5000।- मूल्र्ांकनमा  समावेश गरेको छ । सामानको ढुवानी समेि दर र्वश्लषेर्मा नै 
हनेु भएकोले ढुवानी खचि तमल्ने देर्खएन । िसथि सम्पन्न नभएको काममा सार्ट र्क्लर्रेन्स ददएको र नपाउने ढुवानी 
खचि मूल्र्ांकनमा समावेश गरी अपव्र्र् भएको रकम असलु गनुि पने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9000 
76.  16-2076/8/26 वडा नं. 5 तसिापरु मसुहरी सडकमा र्प.तस.तस. ढलान वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु. 20 लाख 

भकु्तानी ददँदा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको र्वल भरपाई भन्दा तनम्नानसुारको कार्िमा तनम्न पररमार्को बढी मूल्र्ांकन  
गरी भकु्तानी ददएकोले असलु गनुि पने रु.  157585 
र्ववरर् साधन उपभोक्ताले पेश गरेको 

र्वल भरपाई 
अनसुारको पररमार् 

प्रार्वतधक मूल्र्ाकंन 
अनसुारको पररमार् 

बढी 
पररमार् 

दर बढी भकु्तानी रु. 

माटो ल्र्ाई  20 र्टपर 153 235.19 82.19 593.51 48780.05 
ज्र्ातम  द्वारा 
कम्प्र्ाक्सन ्र ाभेल 

10 र्टपर 76.50 166.06 89.56 1214.81 108805.55 

जम्मा 157585.6   
77.  अन्र् तनकार्को खचििः- स्थातनर् िहले मािहि कार्ािलर्कोलातग मार खचि गनुि पदिछ । र्स सम्बन्धमा देहार्का 

व्र्होरा छनिः-  

क) 80-2076/1/11 संघीर् सरकार अन्िगििका कार्ािलर्को व्र्वस्थापन खचि संघीर् सरकारले नै व्र्वस्था गदिछ 
। स्थातनर् िहले स्थातनर् िह अन्िगििका कार्ािलर्को मार व्र्ववस्थापन र खचि गनुि पने  व्र्वस्था छ । िर र्स 
कार्ािलर्ले र्जल्ला प्रहरी कार्ािलर् महोत्तरीको च.नं. 1488 तमति 2076/5/28 को प्रहरी उपररक्षकको दस्िखि 
रहेको पर अनसुार 57 थान मेिेस प्रतिगोटा रु.7680।-ले मूल्र् अतभवर्द्ी कर समेि रु. 494668।- मा खररद 
गरेको भनी आफररन र्न्टरप्रार्जेज (909495308) लाई भकु्तानी गरेको छ । उक्त सामान र्जल्ला प्रहरी 
कार्ािलर्मा हस्िान्िरर् गरेको नदेर्खएको र संघीर् सरकार अन्िगििको कार्ािलर्को लातग खचि व्र्होने आधार पेश 
नभएकोले प्रमार् पेश गरी तनर्तमि गनुिपने रु.  494668 
ख) आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को दफा ६ मा मािहि कार्ािलर्को लातग िालकु मन्रालर्/र्वभागबाट रकमखचि 
गने अर्ख्िर्ारी ददने र मािहिका कार्ािलर्ले िालकु कार्ािलर्वाट प्राि अर्ख्िर्ारीको तसमातभर रहेर खचि गनुिपने 
उल्लेख छ । र्ो वषि छुटै्ट अर्स्ित्व र वजेट व्र्वस्था भएका र्जल्ला स्थीि तनम्नानसुार कार्ािलर्लाई रु. 52470 
भकु्तानी गरी अन्र् कार्ािलर्को खचि र्स कार्ािलर्ले व्र्होरेको छ । र्स्िो खचिको कारर् कार्ािलर्को बजेट 
प्रर्ालीमा असर पने देर्खन्छ । र्स्िो खचि तनर्तमि नदेर्खएको रु. 52470 
गो.भौ.नं./तमति र्क्रर्ाकलाप/र्ववरर् भकु्तानी पाउन े

कार्ािलर् 
भकू्तानी रु. कैर्फर्ि 
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209-2077/3/28 मोटरसार्कल ममिि 
खचि 

अस्थार्ी प्रहरी पोष्ट 
जमतुनर्ा 

12470 च.नं. 155 तमति 2077/3/16 को 
र्न्चाजिको पर 

179-2077/3/23 2 थान टार्र 
खररदको शो.भ. 

ज्र्ाम आर्रन एण्ड 
टार्र िेड 

40000 स.प्र.बल वशे भंगहाको टाटा 1 टनको 
ना.1ग 590 को लातग 

जम्मा 52470   
78.  144-2077/3/12 वडा नं. 7 मझौलर्ा टोल नर्ाँ र परुानो सडक र्प.तस.तस. ढलान कार्िको लातग रु. 

9447865.25 लागि अनमुान भई रु. 4455500 भकु्तानी भएको से्रस्िा परीक्षर् गदाि देर्खएका व्र्होरा  तनम्न 
छनिः- 

क)  उपभोक्ता सतमति गठन गनुि अगाडी साविजतनक सूचना जारी गरी सरोकारवालालाई सशुरु्चि गरेको प्रमार् 
से्रस्िासाथ संलग्न छैन ्। 

ख)  र्स कार्ािलर्को लातग र्सै वषि माटो बार्हरबाट ल्र्ाउने र ्र ाभेल ल्र्ाई मातनसले तमलाउने कार्िका लातग रु. 
10626088.10 मा ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर जोड्दा हनेु रु. 14222859।- को 
तड.र्प.आर.कार्ि वापि प्राची कन्सल्टेन्सी एंव कन्स्िक्सन प्रा.तल. धनषुालाई र सव्र टे, ईटा सोतलङ गने, सपोर्टिङ कार्ि 
ढलान (M20) एंव तबमा समेिको मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर थप गदाि हनेु रु. 50828450.36 को तड.र्प.आर. बापि 
एक्सेल वडि कन्सल्टेन्ट प्रा.तल., लतलिपरुलाई भकु्तानी गरेको छ । र्सरी दबैु तड.र्प.आर. अनसुार कूल रु. 
65051309.36 को लागि अनमुान भएको तनमािर् कार्ि टुक्रा लागि अनमुान गरी उपभोक्ता माफि ि गराएको 
मनातसव देर्खएन ।  

79.  दोहोरो परामशि शलु्किः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा भकु्तानी गनुिभन्दा पर्हले आवश्र्क 
कागजाि पगुे नपगुेको ररि पगुे नपगुेको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले देहार्को परामशि सेवा खररद गरेकोमा 
देहार्का भौचरबाट देहार्अनसुार भकु्तानी गरेकोले दोहोरो भकु्तानी हनु गएको रकम असलु गनुिपने रु. 383001 
गो.भौ.नं./तमति DPR कार्िको नाम DPR अनसुारको लागि  

अनमुान (VAT)  समेि 
भकु्तानी पाउनेको नाम  भकु्तानी 

रकम रु. 

204-
2077/3/2
6 

Detailed Feasibility study  and   

Design of  PCC wore, भटु्टार्  
ठाकुरको घरदेखी दर्क्षर् 

50828450.36 Millennium Star Constriction Pvt. 
Ltd. Dhanush  

96447 

50828450.36 Integral Engineering Constriction 
& Builderis Pvt.Ltd. 

95332 

Detailed Feasibility study  and   

Design of  PCC wore  नर्ाँ र 
परुानो मझौररर्ा टोल सडक 

10626088 Prachi connsulting & 
Construction Pvt. Ltd.  Dhanush 

95890 

50828450.36 Excel World Construction Pvt. 
Ltd. Lalitpur 

95332 

जम्मा 383001   
80.  र्वल भरपाई बेगरको भकु्तानीिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा सरकरी रकम खचि लेख्दा 

खचिको र्वल भरापाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले तनम्न भकु्तानी गदाि रु 26696 को र्वल 
भरपाई बेगर खचि लेखेको पार्र्ो । र्वल भरपाई पेश गनुिपने अन्र्था असलु गनुिपने रु. 26696 
गो.भौ.नं./तमति कार्िक्रम/र्ववरर् भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रु. कैर्फर्ि 

106-2077/2/9 सूचना प्रकाशन अल्का एड्भरटार्र्जङ 
एण्ड तमतडर्ा प्रा.तल. 

26696 प्रतितलर्प र्वल रहेको 
भरपाई नभएको ।   

81.  ह्यान्ड पाईप जडानिः- कार्ािलर्ले 18 थान ह्यान्ड पाईप खररद गरी जडान गरेको भनी खचि लेखेकोमा प्राि गने 
व्र्र्क्तले बझेुको भरपाई शे्रस्िासाथ संलग्न नभएकोले सो प्रमार् पेशगनुि पने रु. 61279 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम उपभोक्ता 

सतमतिको 
अध्र्क्षको नाम 

सं
ख्र्ा 

मलु्र्ाकंन   
रकम  

न.पा.को 
भकु्तानी  रु. 

मूल्र्ाकंन रकमको 
आधारमा प्रति 
र्काई लगाि दर 

207-
2077/3/29 

तसङगर्ाही खानेपानी 
पाईप जडान 

लटु र्ादव 18 1103026 1000000 61279.23 

  
82.  र्वद्यालर्को लातग फतनिचर खररदिः- साविजतनक खररद ऐन, 2063 को दफा 8 र 9 िथा साविजतनक खररद 

तनर्मावली, 2064 को तनर्म 85 बमोर्जdको प्रकृर्ा परुा नगरी देहार्को डेक्सबेन्च खररद गरी र्वद्यालर्मा फतनिचर 
व्र्वस्था गरेको भनी देहार्अनसुार भकु्तानी भएको छ। एउटै प्रकृतिको कार्िलाई टुक्रा पारी सोझै खररद गरेको, त्र्स्िा 
फतनिचर सम्बर्न्धि र्वद्यालर्मा र्जन्सी हस्िान्िरर् भई र्जन्सी खािामा दार्खला भएको प्रमार् पेश गरी तनर्तमि गनुि पने 
रु.  994000 
गो.भौ.नं./तमति भकु्तानी पाउन े खररद सामान भकु्तानी रु. कैर्फर्ि 

184-
2077/3/24 

एम.र्ज.र्न्डर्स्टज 
प्रा.तल. 

डेक्सबेन्च 70 थान 
खररद 

497000 मा.र्व.भंगहाको लातग 
खररद  



कार्ािलर्को नामिः- भँगाहा नगरपातलका, महोत्तरी  आ.व. २०७६।७७ 

24 

183-
2077/3/24 

र्शवम स्टील फतनिचर 
उद्योग 

डेक्सबेन्च 70 थान 
खररद 

497000 

जम्मा 994000   
83.  सोझै  खररदिः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिष्पधाि सीतमि हनेु गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद 

गनि नहनेु र दफा ९ मा सम्भव भएसम्म खररद प्रकृर्ामा सवैलाई सहभागी हनु समान अवसर प्रदान गनि वोलपर 
आव्हन गनुिपने उल्लेख छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१) मा रु. ५ लाखसम्म लागि 
अनमुान भएको मालसामान, परामशि सेवा र तनमािर् कार्ि सोझै खररद गनुि परेमा एकै आतथिक वषिमा एउटै व्र्र्क्त, फमि 
कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा वढी सोझै खररद गनि नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनको उल्लेर्खि व्र्वस्था 
उपर ध्र्ान ददई र्शलवन्दी दरभाउ पर र वोलपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपनेमा वषिभर नै सोझै खररद र्वतध अपनाई 
32 वटा टुक्राबाट रु. 3050000।- को मसलन्द िथा कार्ािलर् सामा्र ी खररद गरेकोले खररद कार्ि स्वच्छ, 
तमिव्र्र्ी र तनर्मसंगि छ भनी र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । सोझै खररद कार्िमा तनर्न्रर् गरी र्शलवन्दी दरभाउपर र 
वोलपर आव्हान गरी प्रतिस्पधाि गराई तमिव्र्र्ी र पारदशी रुपमा गनि िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ ।  

84.  र्वर्वध फुटकर र्ोजना तनमािर् र खचििः- स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 24 मा र्ोजना िर्ार गरी 
र्ोजनाको प्राथतमकिाको आधारमा आतथिक र्वकास गने, गररवी तनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने उत्पादनमूलक िथा 
तछटो प्रतिफल प्राि हनु सक्ने एंव बढी जनसहभातगिा हनेु  कार्िक्रममा बजेट छुट्याई खचि गनुि पनेमा र्वतभन्न 41 
वटा र्ोजना िथा कार्िक्रमबाट र्ो वषि रु. 11820061 खचि भएको र्ववरर् प्राि भएको छ । र्सरी बार्षिक र्ोजना 
िर्ार नगरी पदातधकारीले पटके तनमािर् गरी र्ोजना संचालन गरेको, कतिपर् काममा र्ोजनाको लातग छुट्याएको 
रकम नपगु भतन थप खचि गरेको, साना र स्पष्ट उदे्दश्र् नभएका र्ोजनामा समेि खचि गरेको, शोधभनाि गरी खचि गरेको 
लगार्िका कारर्बाट फुटकर र्ोजना भनी संचालन गरेका र्ोजनाको गन्िब्र् स्पष्ट नभएको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउन 
र्ोजना तनमािर् र खचि प्रर्ालीमा सधुार गनुि आवश्र्क देर्खएको छ ।  

85.  टावर लार्ट जडान कार्ििः- कार्िलर्ले 9 वडाका र्वतभन्न स्थानमा ६ वटा 150 वाटको ८ एम.डी.को बल्व जडान 
भएको १३ तमटर अग्लो टावर लार्ट जडान गरेवापि प्रति सेट रु. 249999.80 का दरले लागि अनमुान िर्ार 
गरी सोही अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि गराई भकु्तानी गरेको छ । िर उक्त टावर लार्ट उपभोक्ता  सतमतिले  
श्री जर् हनमुान जनरल सप्लार्सि नामको फमि माफि ि गराएको से्रस्िाबाट देर्खएको छ । र्सरी  जर्टल एंव प्रार्वतधक 
प्रकृतिको तनमािर् कार्ि उपभोक्ता माफि ि गराएको र उपभोक्ताले तनमािर् व्र्वसार्ीबाट गराएकोमा  समेि कार्िलर्बाट 
भकु्तानी ददएको मनातसव देर्खएन ।    

86.  फमिको कार्िमा मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर : 188-2077/3/25 वडा नं. 8 मा र्शव मर्न्दर तनमािर् वापि प्रददप बरही 
अध्र्क्ष रहेको उपभोक्ता सतमतिलाई रु. 1083488.19 मा अर्घल्लो तबलमा रु. 926958.19 भकु्तानी ददएकोले 
बाँकी रु. 118300।- खचि लेखेको छ । जसमा फमिवकि  भनी प्रति वगि तमटर रु. 1618.40 ले 138.24 वगि 
तमटरको रु. 223727.61 कार्ि मूल्र्ांकन गरेको छ । र्सरी कार्ि मूल्र्ांकन गरेकोमा प्रति वगि तमटर रु. 
68.45 को दरले दर र्वश्लपेर्मा नै मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर समावेश गरेको िर उपभोक्ताले कर र्वजक पेश नगरेको 
अवस्थामा फमिको कार्िको मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर समेि मूल्र्ांकन गरेकोले रु. 9473.48 असलु गनुिपने देर्खएको रु.  9473 

87.  जर्टल प्रकृिीको तनमािर् :- र्स सम्बन्धमा देहार्को व्र्होरा देर्खएको छिः- 

क) साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा जर्टल र प्रार्वतधक तनमािर् कार्ि उपभोक्ता माफि ि 
गराउन नहनेु व्र्वस्था रहेको छ । िर कार्ािलर्ले र्ो वषि र्जल्ला दरमा समावेश नभएको र्वधतुिकरर् सम्बन्धी कार्ि 
देहार्अनसुार उपभोक्ता माफि ि गराई तनमािर् सम्पन्न गरेको छ । र्सरी तनमािर् गदाि साविजतनक खररद तनर्मावली, 
2064 को तनर्म ११ अनसुार मालसामानको लागि अनमुान नभएको, दरर्वश्लषेर् संलग्न नरहेको र कार्ािलर्भन्दा 
बार्हरबाट प्रार्वतधक कमिचारी ल्र्ाई लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधाि तसतमि हनेु गरी उपभोक्ता माफि ि कार्ि 
गराएको र उपभोक्ताले तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि कार्ि गराई वषिको अन्त्र्मा देहार् अनसुार खचि गरेको मनातसव 
देर्खएन । 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम कार्िसम्पन्न रकम रु. कार्ािलर्को र्ोगदान एंव 
भकु्तानी रु.  

100-2077/1/28 र 
190-2077/3/25 

वडा नं. 6 मा  कृर्ष  र्वधतुिकरर्   5104898.11 4849653.20 

192-2077/3/25 वडा नं. 7 मा कृर्ष र्वधतुिकरर्  623583.20 600000 

231/2077/3/31 वडा नं. 4 प्रमेनगरमा कृर्ष  र्वधतुिकरर्   1081591 1000000 

ख) कार्िलर्ले एउटै प्रकृतिको तनमािर् कार्िमा समेि उपभोक्ताको र्ोगदान फरक फरक कट्टी गरेको छ । वडा नं. 4 
का र्वतभन्न स्थानमा र्वधतुिकरर् गने कार्िको लागि अनमुान रु. 1162230.40 रहेकोमा उपभोक्ताको र्ोगदान रु. 63302 
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192230.40 अथािि 16.54 प्रतिशि रहेकोमा उपभोक्ताले जम्मा १०८१५९१.60 को मार काम सम्पन्न 
गरेकोले लागि अनमुान र कार्िसम्पन्न अनसुारको रु. 178892.92 र्ोगदान कट्टी गनुि पनेमा रु. 111590.60 
मार कट्टी गरेकोले घटी र्ोगदान कट्टी गरेको रु. 63302.32 असलु गनुि पने देर्खएको रु.  

88.  र्जन्सी दार्खलािः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 47 मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा 
बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान 7 ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अद्यावतधक 
गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका र्जन्सी सामानहरू खररद गरेकोमा दार्खला नगरेकोले दार्खला गरेको 
प्रमार् पेश गनुि पने रु. 24996 
गो.भौ.नं./तमति खररद गररएको सामानको र्ववरर् मू.अ.कर बाहेक मू.अ.कर समेिको मूल्र् 

152-2077/3/17 तगजर  19026 21499.38 

IPA Stand 3095 3497.35 
जम्मा 22121 24996.73   

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि चाल ु  
89.  दार्खलािः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 47 मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा बस्िगुि 

सहार्िामा प्राि मालसामान 7 ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अद्यावतधक गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका र्जन्सी सामानहरूको खररद गरेकोमा दार्खला नगरेकोले दार्खला गरेको 
प्रमार् पेश नभएमा असलु गनुि पने रु. 154431 
गो.भौ.नं./तमति र्क्रर्ाकलापको नाम भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रु. कैर्फर्ि 

81-
2077/3/22 

545 र्पस सेतनटरी प्र्ाड खररद लव मेतडकल हल 
(300354346) 

39937 
प्रत्र्क्ष खररद 
गरेको,  र्जन्सी 
दार्खला नगरेको, 
र्विरर्को भरपाई 
पेश नभएको । 

87-
2077/3/25 

पश ुस्वास््र्  व्र्वस्थापनको लातग औषधी  
खररद 

तमतथला  भेट  तडस्टीबटुर 
(302354384) 

79994 

113-
2077/3/26 

पशपुन्छी  िथा मत्स्र् उपचार सेवाको औषधी  
खररद 

तमतथला  भेट  तडस्टीबटुर 
(302354384) 

34500 

जम्मा 154431    
90.  सोझै  खररदिः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ के दफा ८ (२) मा प्रतिष्पधाि सीतमि हनेु गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद 

गनि नहनेु र दफा ९ मा संभव भएसम्म खररद प्रकृर्ामा सवैलाई सहभागी हनु समान अवसर प्रदान गनि वोलपर 
आव्हन गनुिपने उल्लेख छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१) मा रु. ५ लाखसम्म लागि 
अनमुान भएको मालसामान,  परामशि सेवा र तनमािर् कार्ि सोझै खररद गनुि परेमा एकै आतथिक वषिमा एउटै व्र्र्क्त, फमि 
कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा वढी सोझै खररद गनि नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनको उल्लेर्खि व्र्वस्था 
उपर ध्र्ान ददई र्शलवन्दी दरभाउ पर र वोलपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपनेमा वषिभर नै सोझै खररद र्वतध अपनाई 
खररद गने गरेकोले खररद कार्ि स्वच्छ, तमिव्र्र्ी र तनर्मसंगि छ भनी र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । सोझै खररद कार्िमा 
तनर्न्रर् गरी र्शलवन्दी दरभाउपर र वोलपर आव्हान गरी प्रतिस्पधाि गराई तमिव्र्र्ी र पारदशी रुपमा गनि िफि  
ध्र्ान ददन ुपदिछ । सोझै खररद गरेकोमा र्विरर् भएको प्रमार् समेि नरहेकोले र्विरर् भरपाई पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1489960 
गो.भौ.नं./तमति र्क्रर्ाकलापको नाम भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रु. मू.अ.कर रु. 
92-2077/3/25 न्र्ानो झोला  556 थान खररद एस.एस. मेतडटेक प्रा.तल. 

(606541932) 
499840.71 57503.79 

93-2077/3/25 न्र्ानो झोला  556 थान खररद र्शवांस जनरल स्टोसि 
प्रा.तल. (609589384) 

499840.71 57503.79 

115-
2077/3/26 

ढकन  समेि भएको  ठूलो 
डर्स्वन 195  थान 

एम.आर.आर. िेडसि 
(609007620) 

490278.75 56403.75 

जम्मा 1489960    
91.  27-2077/10/28 गर्कको लातग ९ थान सामसङु ग्र्ालेक्सी ट्याव खररद उल्कषि िेडसि (606300568) 

लाई रु. 39630।- भकु्तानी गदाि उक्त फमिको र्वजक नं. 25 तमति 2076/10/16 अनसुार रु. 96630।- 
भकु्तानी गरेको छ । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार रु. 360000।- मा 9 वटा ट्याब्लेट खररद गनुि पनेमा गररव 
पर्हचान िथा पररचर्पर र्विरर् कार्िक्रम र्ािार्ाि िथा र्वर्वध खचिबाट रु. 36630।- खचि गरेको र प्रत्र्क्ष खररद 
गदाि मूल्र्मा प्रतिस्पधाि नभई अतधक खचि हनु गएको मनातसव देर्खएन ।  

 स्वास््र्िफि   
92.  क) स्वास््र् िफि का र्वतभन्न कार्िक्रम संचालन गदाि अथि मन्रालर् कार्ि संचालन तनदेर्शका, 2075 र प्रदेश नं. 2 

को प्रदेश खचि मापदण्ड, 2075 अनसुार  र्वतभन्न र्क्रर्ाकलापमा नम्सिको पालना नगरेको, मसलन्द सामा्र ी खररद  
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भएकोमा भरपाई नभएको एंव व्र्ानरको र्वल रहेकोमा व्र्ानर प्रर्ोग भएको फोटो संलग्न नभएबाट िोर्कए अनसुारको 
खचि भएको छ भन्न सर्कने अवस्था छैन ्।  

ख) कार्िक्रम संचालन गदाि संचालन हनेु कार्िक्रम, संचालन हनेु स्थान, समर् र उपर्स्थति हनु आमन्रर् गररएको पर 
से्रस्िा साथ संलग्न नहुँदा कार्िक्रम िोर्कएको तमतिमा नै भएको हो भने्न आधार देर्खएन । 

93.  10-2076/8/9 र्वतभन्न 8 वटा कार्िक्रम संचालन गरे वापि स्वास््र् संर्ोजक मनोहर र्ादवलाई रु. 
275500।- शोधभनाि खचि भकु्तानी गरेको से्रस्िा परीक्षर् गदाि देहार्अनसुार मसलन्द सामा्र ी र्विरर् गरेको प्रमार् 
संलग्न नभएको, अतधक खाजा खचि लेखेको एंव नपाउने भ्रमर् खचि लेखेको तनम्नानसुारको रकम असलु गनुि पने रु.  61075 
गो.भौ.नं./
तमति 

कार्िक्रमको नाम कार्िक्रम 
भएको तमति 

उपर्स्थ
ति 
संख्र्ा 

र्वल 
अनसुार 
खाना/ 
खाजा 
संख्र्ा 

दर बढी 
रु. 

अ.प. 
बढी 
भकु्ता
नी 

जम्मा कैर्फर्ि 

10-
2076/
8/9 

अल्जार्मर ददवस 2076/6
/4 

25 40 225 3375 5500 8875  

क्षर्रोगका र्वरामीको 
कोहर नतिजा प्रगिी 
एंव चनुौिी 

2076/4
/19 

15 20 250 1250 2000 3250 स्टेशनरी रु. 2000 

पररवार तनर्ोजन िथा 
प्रजनन स्वास््र् 
कार्िक्रम 

2076/6
/1 

48 55 300 2100 7000 9100 स्टेशनरी र्विरर् भएको 
र फ्लेक्स छापेको 
प्रमार् नभएको ।  

र्वश्व स्िनपान ददवस 
सिाह 

2076/4
/20 

47 55 300 2100 7000 9100  

महामारी िथा 
प्रकोपजन्र् डेंग ु
सम्बन्धी १ ददन े
अतभमखुीकरर् 

नखलेुको 32 50 250 4500 7000 20800 र्ज.ज.स्वा.का.  का 
ज.स्वा.तन. सन्िोष 
ठाकुरको उपर्स्थिी 
बेगर भ्रमर् खचि रु. 
9300 भकु्तानी 

Hypertension 

Disease सम्बन्धी 
कार्िक्रम 

2076/6
/12 

30 50 225 4500 5450 9950  

जम्मा 61075    
94.  फरक र्शषिकबाट खचि :- 57-2077/2/27 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 अनसुार िोर्कएको कार्िक्रममा 

िोर्कए अनसुार खचि गनुि पदिछ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका कार्िक्रमको लातग तनम्न रकम प्राि भएकोमा तनम्नानसुार 
खचि गरेकोले संघीर् संर्चि कोषबाट प्राि रकम उपर्ोग भएको पार्एन । अििः स्थातनर् संर्चिकोषबाट गनुिपने खचि 
संघीर् संर्चि कोषको भार बढी गने गरी गरेको तनम्नानसुारको खचि शोधभनाि गरी संघीर् संर्चिकोषमा दार्खला गनुि पने 
रु. 97485 
कार्िक्रमको नाम िोर्कएको बजेट कार्ािलर्ले गरेको खचि र्ववरर् भकु्तानी रु. 
उपचार केन्द्रहरूमा आकर्स्मक अवस्थामा औषधी एंव ल्र्ाव 
सामा्र ी ढुवानी, कार्िक्रमका लातग आवश्र्क स्टेशनरी िथा 
फरमेट, फोटोकर्प, र्वरामीको व्र्र्क्तगि र्ववरर्, ई.र्ट.र्ज. 
रर्जस्टर अध्र्ावतधक क्षर्रोग प्रषेर् िथा उपचार 

50000 गाडी मोर्वल, तगररस , 
र्फल्टर, तडजल, टार्र लक,   
सरु्च सेट, हार्ड्रोतलक र्फल्टर 
आदी देखाई ममिि खचि  
भकु्तानी 

24656.6 

स्थातनर् िहका स्वास््र् संस्थाहरूको मातसक, चौमातसक सतमक्षा, 
सूचना संकलन गरु्स्िर सधुार  साथै र्वधतुिर् प्रतिवदेनका लातग 
र्न्टरनटे सेवा महशलु भकु्तानी  

42485 2 थान र्न्भटर व्र्ािी 72828.5 

जम्मा 92485  97485.1   
95.  करार सेवा :- 62-2077/3/7 भंगहा नगर कार्ािपतलकाको तमति 2076/11/14 र 2077/2/2 को तनर्िर् 

अनसुार देहार्का कमिचारीहरूलाई देहार् अनसुार सोझै करारमा तलई स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा भवन तनमािर् 
िथा संचालन खचि र्शषिकबाट 2077 बैशाख र जेष्ठ मर्हनाको पाररश्रतमक वापि रु. 1189956।- भकु्तानी भएको 
छ । र्सरी र्शषिक फरक पारी खचि लेखेको,करारमा सेवा प्राि गदाि साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 
पालना नभएको, कामको स्पष्ट र्ववरर् उल्लेख नगरी खचि लेखेको मनातसव देर्खएन ।  

96.  स्वास््र् र्शर्वर सञ्चालन :- 13-2076/8/10 बाढी र्पतडिको तनशलु्क स्वास््र् र्शर्वर संचालन गरेको भनी रु. 
160000।- स्वास््र् संर्ोजक मनोहर र्ादवलाई भकु्तानी गरेको भनी बैंक नगदी र्किावमा खचि जनाएको िर 
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कुमारी बैंकको 2076/8/10 को चेक नं. 8823424 र गोश्वारा भौचरमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले दस्िखि 
नभएको िर र्वल भरपाई लगार्ि पसु्ट्याई हनेु कागजाि बेगर खचि जनाएकोले बास्िर्वक खचि भएको र भकु्तानी 
भएको सम्बन्धमा छानर्वन गरी एर्कन गरी खचि नभएको भए बैंकमा डेर्वट उल्लेख गरी आम्दानी जनाउने र खचि 
भकु्तानी भएको अवस्थामा पषु्ट्याई हनेु प्रमार् पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 

160000 
97.  करार नर्वकरर् नगरी करार सेवािः-  क) स्वास््र् िफि  दरबन्दी भन्दा बार्हरका ६ जना कमिचारी साविजतनक खररद 

तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 र करार ऐन र्वपररि करार नर्वरर् नगरी देहार् अनसुार मातसक िलव भकु्तानी 
गरेको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 907200 
कमिचारीको नाम पद मातसक पाररश्रतमक बार्षिक सरु्वधा रु. 
सर्विा कुमारी र्ादव  का.स. 12600 151200 
सन्िोष कुमार अतधकारी का.स. 12600 151200 
सन्ज ुदेवी राउि का.स. 12600 151200 
तसंकुमारी देवी पासवान का.स. 12600 151200 
र्वरेन्द्र प्रसाद र्ादव का.स. 12600 151200 
शंकर  र्ादव का.स. 12600 151200 

जम्मा 907200 
ख) करार सेवामा तनर्कु्त गदाि कामको र्ववरर् एर्कन गरी आवश्र्किाको आधारमा साविजतनक खररद ऐन तनर्म र 
करार ऐन अनसुार छनौट हनु ुपदिछ । तनर्कु्ती अवधी पछी मार हार्जर भएको र कामको आधारमा भकु्तानी हनु ुपदिछ 
। स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा र्वतभन्न पदमा 17 कमिचारीहरूलाई र्ो वषि पाररश्रतमक वापि रु. 
1189956।- खचि लेखेको छ । स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूको र्ववरर् रार्ख सेवा्र ाहीको संख्र्ा समेि एर्कन 
गरी प्रतिस्पधाि माफि ि सेवा प्राि गरेको प्रमार् से्रस्िासाथ पेश भएन । करार सेवाबाट प्राि उपलब्धी एर्कन गरी सो 
को अनगुमन नगरेको,  करार कुन तमतिमा भएको हो नखलेुको, 2077/2/2 को नगरपातलकाको तनर्िर् अनसुार 
करार गररएको भतनएको अवस्थामा तमति 2076/4/11 देर्ख लाग ुहनेु गरी करार गररएको हो भन्न तमल्ने देर्खदैन ्
। िसथि करार गरेको र काम गरेको हार्जर समेिका आधारमा िलव खचि लेख्न ुपनेमा पर्हले देखी लेखेको,  स्वास््र् 
िथा जनसंख्र्ा मन्रालर्ले च.नं. 200 तमति 2076/8/8 गिे मार स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभिू 
स्वास््र् सेवा केन्द्र तनमािर् िथा संचालन सम्बन्धमा मार पर लेखेको अवस्थामा कार्िपातलकाको तनर्िर् तमति भन्दा धेरै 
अगाडी देर्ख अथािि कतिपर् कमिचारीको श्रावर् मर्हना देर्ख िलव खचि लेखेको मनातसव देर्खएन ।  

 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम  
98.  111-2077/3/26 प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमबाट र्वतभन्न 7 स्थानमा बगँैचा तनमािर् कार्िका लातग रु. 

23400।- ईटाको मूल्र्ांकन गरेकोमा साह र्फक्स ईटा उद्योगको तमति  2077/3/4 को र्वजक नं. 114 र 
115 को र्वलबाट रु. 12000।- एंव र्वजक नं. 122 तमति 2077/3/5 को र्वजकबाट रु. 6000।- गरी  
जम्मा रु. 18000।- मार ईटा ल्र्ाएको र्वल पेश भएकोले मूल्र्ांकनमा समावेश भएको 5400।– ईटाको प्रति 
गोटा दर रु. 10 ले हनेु रु. 54000।-बढी भकु्तानी हनु गएकोले बढी रकम असलु उपर गनुि पने रु. 54000 

99.  बढी दर र एउटै व्र्क्तीलाई पटक पटक रोजगारीिः- प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रमका तनदेर्शका अनसुार बेरोजगारलाई 
प्रतिददन रु. 517 का दरले भकु्तानी गनुि पनेमा 650 का दरले भकु्तानी गरेको बैंक माफि ि रकम र्विरर् गनुि पनेमा 
ल्र्ाब्चे दस्िखि माफि ि र्विरर् गरेको, पर्हचान खलु्ने कागजाि , छनौटको िररका आदी नखलेुकोले पारदशी 
प्रर्क्रर्ाबाट प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन भएको छैन ् । र्स सम्बन्धमा देर्खएका र्वस्त्रीि व्र्होरा देहार् 
बमोर्जम कैर्फर्िमा उल्लेख गररएको छ । 

 

गो.भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी 
पाउन े

भकु्तानी रु. कैर्फर्ि 

58-
2077/3/2 

1110 तमटर कृर्ष सडक  
सम्माएको र झाडी सफा 
गरेको   भनी रु. 2688.63 
घन तमटरको कार्ि गरेको भनी 
रु. 368.22 का दरले 
मूल्र्ांकन गरी भकु्तानी 

रोजगार 
संर्ोजक सूर्ि  
नारार्र् 
ठाकुर 

989950 कार्ािर्वतध अनसुार कामदारको छनौटको आधार, 
ि्र्ाकं संकलन, छनौटको िररका, कामको स्पष्ट 
र्ववरर् आदी नखलेुको साथै बैक माफि ि र्विरर् 
गनुि पनेमा 2077/2/23 देर्ख 
2077/2/31 सम्म काम गरेको जनाई 139 
जनालाई 9 ददनको प्रति ददन रु. 650।- ले र 
1 जनालाई 2 ददनको १ जनालाई 5 ददनको 
दस्िखि गराई 171 जनालाई ल्र्ाप्चे दस्िखि 
माफि ि भकु्तानी गरेको छ । 
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110-
2077/3/26 

र्वतभन्न 6 स्थानमा फलफुलको 
र्वरुवा रोप्ने, खाद्य मल 
ढुवानी, र्वरुवा घेरा बारा, 
टेक्टरद्वारा माटो ल्र्ाई घेरा 
तमर राख्न ेकार्ि 

रोजगार 
संर्ोजक सूर्ि  
नारार्र् 
ठाकुर 

998000 नगद र्विरर्िः- 7 देर्ख २२ ददनसम्म कुनै 
व्र्र्क्तलाई घटी र कुनै लाई बढी 
ददनकोरोजगारको अवसर प्रदान गरी खचि लेखेको 
र अतधकाँस ल्र्ाप्चे दस्िखि रहेको  

207/3/1-2077/3/22, 
2077/1/25-2077/1/31, 
2077/2/1-2077/2/9, 
2077/1/17-2077/2/9, 
2077/1/17-2077/1/24, 
2077/2/18-2077/2/25, 
2077/1/1-2077/1/8 र  

2077/1/9-2077/1/16 । 
96-
2077/3/25 

ज्र्ामीद्वारा माटो खनी सडक 
र्जर्ोद्वार गने कार्ि 1564.2 
घन तमटर प्रति घ.तम. 
309.31 

रोजगार 
संर्ोजक सूर्ि  
नारार्र् 
ठाकुर 

482600 65 जना श्रतमकलाई ११ देर्ख १३ ददन 
(2077/3/13 देर्ख 2077/3/25) सम्म 
काममा लगाएको भतन ल्र्ाप्चे  दस्िखिबाट 
भकु्तानी । 

67-
2077/3/15 

ज्र्ामीद्वारा माटो खनी सडक 
तनमािर् 

रोजगार 
संर्ोजक सूर्ि  
नारार्र् 
ठाकुर 

499200 2077/2/18-2077/2/22 सम्म 5 ददन 
१५४ जनालाई सबै जसो ल्र्ाप्चे  भरपाई माफि ि 
भकु्तानी । 

97-
2077/3/25 

पैतन र्जर्ोद्वार कार्ि 
960.025 घ.तम. 

रोजगार 
संर्ोजक सूर्ि  
नारार्र् 
ठाकुर 

296900 2077/2/1-2077/2/32 िीन देखी 32 
सम्म कार्ि गरेको भनी ल्र्ाप्चे दस्िखिबाट 
भकु्तानी । 

70-
2077/3/18 

कुलो र्जर्ोद्वार गने कार्ि 
भंगहा-8 

वडा सर्चव 
िनु्नकलाल 
दास 

1187505 रु. 309.36 का दरले 3839.625 पररमार् 
का भएको भनी कार्िसम्पन्न मूल्र्ाकंन फारममा 
उल्लेख भएको ।  

100.  र्जल्ला दर रेटभन्दा बढी भकु्तानीिः- प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम अन्िगिि 100 वटा धपुीको र्वरुवा रु. 190 का 
दरले खररद गरेको पाईर्ो । महोत्तरी र्जल्लाको र्जल्ला दर अनसुार प्रति धरु्पको र्वरुवाको मूल्र् रु. 83.2 रहेको, 
प्रति र्वरुवा रु. 106.8 बढी भकु्तानी गरेको से्रस्िा परीक्षर्को क्रममा देर्खएकोले 100 धरु्पको र्वरुवाको प्रति 
र्वरुवा रु. 106.8 बढी भकु्तानी ददएकोले सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु.   10680 

 र्शक्षािफि   
101.  साक्षरिा र तनरन्िर र्शक्षा कार्िक्रम :- 51-2077/2/11 शैर्क्षक पहुँच सतुनर्श्चििा, अनौपचाररक िथा वैकर्ल्पक 

र्शक्षा कार्िक्रम अन्िगिि परम्परागि र्वद्यालर्, वैकर्ल्पक र्वद्यालर्, साक्षरिा र तनरन्िर र्शक्षा कार्िक्रम समेि बाट 
र्नोभेर्टभ नेपाल सवैला, धनषुालाई सम्झौिा अनसुार रु.498000।- भकु्तानी गरेकोमा सेवा आपूतििकिािले तबजक 
जारी नगरेको, सेवा प्रदार्कको प्रस्िाव, संलग्न जनशर्क्त, ि्र्ांक संकलन गरेकोमा संलग्न गने फारामको ढाँचा, र्वतध, 
संलग्न व्र्र्क्तको अनभुव लगार्िका व्र्होरा खलेुको कागजाि लेखापरीक्षर्मा पेश भएन । िसथि मातथ उल्लेर्खि 
प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने देर्खएको रु. 498000 

102.  र्वद्यालर् भौतिक पूवािधार तनमािर् अनदुानिः- नेपाल सरकार र्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्रालर् र्शक्षा िथा मानव स्रोि 
र्वकास केन्द्रबाट जारी भएको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका आ.व. 2076/77 को कृर्ाकलाप नं. 11.1.2.1 
र्वद्यालर् भौतिक पूवािधार तनमािर् अनदुान अन्िगिि बुदँा नम्बर (6) मा सम्झौिा भएका र्क्रर्ाकलापलाई िोर्कएको काम 
सम्पन्न गरी र्वद्यालर्ले सो को जानकारी गराई रकम माग गरेपतछ प्रार्वतधकहरूले तनरीक्षर् गरी ददएको प्रतिवेदनका 
आधारमा सम्झौिा भएपतछ 30 प्रतिशि स्टक्चर पाटिको कार्ि सम्पन्न भएपतछ कुल रकमको 50 प्रतिशि तनमािर् कार्ि 
सम्पन्न गरेपश्चाि र बाँकी 20 प्रतिशि अनदुान र्वद्यालर्लाई ददनपुनेमा कार्ािलर्ले आफैँ उपभोक्ता सतमति गठन गरी 
देहार् अनसुार तनमािर् गरेको उपर्कु्त  देर्खएन ्। 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम  
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59-
2077/3/5 

भवन तनमािर् उपभोक्ता सतमति भंगाहा-5 तसिापरुलाई रु. 32 लाख भकु्तानी गरेको से्रस्िा परीक्षर् गदाि तनम्न 
व्र्होरा देर्खएको छिः- 

2076/7/25 को भंगाहा नगरपातलकाको कार्ािपातलका बैठकले मा.र्व. भंगहामा 2 कोठे भवन तनमािर् गरेकोमा 
कार्ािलर्ले 2 कोठै भवनको लातग प्रति कोठा रु. 8 लाखको दरले १६ लाख भकु्तानी ददन ुपनेमा 4 कोठे भवनको 
लातग रु. 3262353.54 को लागि अनमुान गरी उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािर् कार्ि गराएको छ । लागि 
अनमुान साथ र्वद्यालर्को ड्रईङ तडजार्न िषार नगरेको लागि अनमुानमा जगखने्न, र्टाको कार्ि, Plinth भन्दा 
िलको कार्ि गने, 30 वटा र्पलर खडा गने कार्िको मार लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । र्सरी िोर्कएको कार्ि 
नगरी आंर्शक कार्िको लागि अनमुान र सम्पन्न देखाई खचि लेखेकोले संशोधन नगरेको र िोर्कएभन्दा फरक कार्ि 
गरेको रकम तनर्तमि देर्खएन ।  

103.  सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् :-60-2077/3/5 एस.ई.ई ददने छारहरूलाई र्विरर् गनि आददत्र् र्न्टरनेशनललाई 2750 
थान सेतनटरी नेप्कीन वापि प्रति थान रु. 65 ले मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर समेि रु. 201987।- भकु्तानी भएको छ । 
िर उक्त नेर्प्कन के कसरी कहाँ र्विरर् भएको खलु्ने कागजाि से्रस्िासाथ संलग्न नभएकोले सो प्रमार् पेश गनुिपने 
रु. 201987 

104.  अनगुमन नभएकोिः- 61-2077/3/7 र्वतभन्न 4 वटा सामदुार्र्क तसकाई केन्द्रहरूलाई प्रति केन्द्र  रु. 1 लाखका 
दरले रु. 4 लाख  भकु्तानी ददएकोमा ति केन्द्रहरूले के कसरी संचालन गरेका छन भनी अनगुमन गरेको छैन ्।   

105.  परीक्षा व्र्वस्थापन शलु्क बापि बढी भकु्तानी  :- 6९-2077/3/16 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली 2064को 
तनर्म 36 अनसुार र्वल भरपाई  र खचि पषु्टी हनेुकागजाि खचि लेख्न तमल्दैन  ।प्रति र्वद्याथी लागिका आधारमा 
र्शक्षर् तसकाई सामा्र ी एंव कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान र्शषिकबाट रु. 373000।- खचि भएकोमा 
परीक्षा व्र्वस्थापन शलु्क बापि बढी भकु्तानी भएको देहार्को रकम असलु गनुि पने रु.  76532 
र्ववरर् र्वद्याथीको 

संख्र्ा 
र्वद्याथी संख्र्ा अनसुार 
हनु ुपने संख्र्ा 

भकु्तानी 
भएको संख्र्ा 

बढी संख्र्ा दर VAT 

बाहेक 
मू.अ.कर समेि 
बढी रु. 

कैर्फर्ि 

परीक्षा 
व्र्वस्थापन खचि 

1005 1005 1440 435 45 19975  

परीक्षा कर्प 
(15% थप 
समेि) 

1005 10404 16000 5596 2.90 17074 मू.अ.कर 
समेि 

कर्प चेक 1005 9045 11520 2475 12 29700  
प्रश्नपर (सेट) 1005 1156 1600 444 19.5 9783 मू.अ.कर 

समेि 
जम्मा 76532                  

106.  सेतनटरी प्र्ाड खररदिः- 85-2077/3/23 कक्षा 6 देर्ख मातथको कक्षाको छाराहरूलाई र्विरर् गनि लव मेतडकल 
हललाई रु. 1945450।- को  29298 प्र्ाकेट सेतनटरी प्र्ाड खररद वापि भकु्तानी भएकोमा बजेट र्िज नगने 
उदे्दश्र्ले वषिको अन्त्र्मा खररद गरी मौज्दाि राखेकोमा 2077/78 मा र्विरर् गनि र्वद्यालर्मा 21 हजार 14 
प्र्ाकेट हस्िान्िरर् फारम भरी पठाएको छ । कोतभड-19 को कारर् र्वद्यालर् बन्द भएको समर्मा बजेट र्िज 
नगराउने उदे्दश्र्ले खररद गरेको मनातसव देर्खएन । र्वतभन्न र्वद्यालर्हरूले तनम्नानसुार प्राि गरेकोमा लेखापरीक्षर् 
अबतध 2077 माघ 5 सम्म पतन र्वद्यालर्ले छाराहरूलाई र्विरर् गरेको छैन ्। र्सरी र्वद्यालर्ले र्विरर् गरेको 
सेनेटरी प्र्ाडको भरपार् गि वषिको बजेटबाट खररद गरेको भनी उल्लेख गरी र्विरर् गरी पेश गनुिपने र 8284 
प्र्ाकेट र्वद्यालर्लाई हस्िान्िरर् गरी सम्बर्न्धि छारालाई र्विरर् गरेको भरपाई पेश गनुि पने रु. 1945450 

107.  करार र्शक्षकको िलबिः- साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 95 र करार ऐन र्वपररि प्रतिस्पधाि तसतमि 
गरी तनर्कु्त गरेका करार र्शक्षकको प्रत्रे्क वषि करार नर्वकरर् नगरी देहार् अनसुार करार र्शक्षकको िलव भकु्तानी 
गरेको छ । करारको शिि अनसुार काम गरे नगरेको एर्कन नगरी र्शक्षकको िलव भकु्तानी गरेको उपर्कु्त देर्खएन 
। 

र्वद्यालर्को नाम िह र्शक्षकको नाम मातसक सरु्वधा 
िलव र भत्ता 

दशै खचि पोशाक भत्ता बार्षिक सरु्वधा 

श्री रा.र्व.मा.र्व. प्रा.र्व. राधा शे्रष्ठ 28610 26610 10000 379930 
श्री महेन्द्र मा.र्व. तन.मा.र्व. तबनोदानन्द झा 30200 28200 10000 400600 
श्री सरर्गु आशाराम आ.र्व. प्रा.र्व. रार्जव दास 28610 26610 10000 379930 

  
108.  भौतिक पूवािधारिः- क) 83-2077/3/23 र्कशोरी जनिा मा.र्व. हररर्मर्ी र्वद्यालर्को आंर्शक तनमािर् कार्ि वापि 

उपभोक्ता सतमति अध्र्क्ष राम पतुनि र्ादवलाई रु. 15 लाख भकु्तानी गरेको छ । 4 कोठे भवनको लातग प्राि 
तनकासा रकमबाट र्कशोरी जनिा मा.र्व.को भवनमा प्लाष्टर, फोलोररङ्ग कार्ि, र्प.तस.तस., पतनङ, पेन्टीङ, भर्र र्ाङमा 1574597 
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गाह्रो लगाउने ,चौखट िथा छानो लगाउने सम्बन्धी कार्ि गरेको भनी रु. 1572261.01 लागि अनमुान गरी रु. 
1574597.94 कार्ि सम्पन्न गरी उपभोक्ताबाट जम्मा 4.73 प्रतिशि लागि सहभातगिा तलई कार्ि गराएको छ । 
र्सरी पर्हले नै जग सम्मको कार्ि गरेको भवनको लातग िोर्कएको लागि भन्दा बढी लागि कार्म हनेु गरी आंर्शक 
लागि अनमुान र सम्पन्न गराई कार्ि गराएको, ड्रोईङ तडजार्न र नक्सा पास बेगर कार्ि गराएको एवं घटीमा ५ 
प्रतिशि उपभोक्ताको र्ोगदान हनु ुपनेमा सो भन्दा घटी दरमा लागि सहभातगिा गराई कार्ि गराएकोले सो बाट परेको 
थप व्र्र्भार असलु गरी प्रमार् पेश गनुि पने रु. 
ख) 99-2077/3/26 सरपगु आशारार् आधारभिू र्वद्यादर्को दईु कोठे भवन तनमािर् कार्ि वापि उपभोक्ता 
सतमतिलाई रु. 16 लाख भकु्तानी ददई भवन काम गराएकोमा नापी र्किाव र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार दईु कोठे 
भवन पूर्ि हनु नसकी झ्र्ाल ढोका, र्लेर्क्टर्फकेशनको कार्ि बाँकी रहेको अवस्थामा सम्पन्न देखाएको छ । र्सरी 
आंर्शक कार्िको लागि अनमुान र सम्पन्न देखाउँदा लक्ष्र् हातसल भएको छैन ्।  

109.  माग फारम पेश नभएकोिः- साविजतनक र्वद्यालर्का स्थार्ी िथा राहि र्शक्षकको लातग भनी िेस्रो र्कस्िा स्वरुप तनकासा 
ददएको रकमलाई पषु्टी गने माग फाराम िथा अन्र् प्रमार् सम्बर्न्धि र्शक्षा शाखाबाट उपलब्ध नगराएको, सरुवा िथा 
मिृक एंव दरवन्दी सम्बन्धमा प्रमार्र्ि कागजाि माग गरेकोमा उपलब्ध नभएको औषि र्हसाव गदाि प्रथम 
चौमातसकको िलुनामा िेस्रो चौमातसकमा बढी तनकासा देर्खएको िर पषु्टी हनेु प्रमार् पेश नगरेको कारर् िेस्रो 
चौमातसकमा तनकासा ददएको रकमको आवश्र्क प्रमार् पेश हनु सकेन िसथि आवश्र्क कागजाि प्रमार् पेश हनु ुपने 
देर्खएको रु. 

2432900
5 

110.  ददवा खाजािः - देहार्को गोश्वारा भौचरबाट देहार्अनसुार रकम तनकासा गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
देहार्अनसुार छन ्। 

गो.भौ.नं./तमति रकम रु. 
9-2076/7/23 7865100 
32-2076/11/8 8035300 

जम्मा 15900400 
र्सरी तनकासा ददएको रकमबाट कुन कुन र्वद्यालर्ले कुन कुन तमति देर्ख ददवा खाजा संचालन गरेका छन,् र्वद्यालर् 
संचालक सतमतिको तनर्िर्को मार्न्रू्ट र र्वद्याथीले ददवा खाजा प्राि गरेको अनगुमन वेगर र्वद्यालर्लाई तनकासा 
गरेको, समदुार्र्क र्वद्यालर्मा ददवा खाजा मापदण्ड िथा कार्िक्रम सहर्जकरर् परु्स्िका, 2076 अनसुार 4  देर्ख 
10 वषिका बालबातलकाहरूलाई पातलकाको सामार्जक र्वकास सतमति अन्िगिि उपप्रमखु वा उपाध्र्क्षको अध्र्क्षिामा 
रहेको 10 सदर्स्र्र् स्थातनर् िहको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न संर्न्र माफि ि पररचालन हनेु, त्र्सका लातग छार छाराको 
संख्र्ा खलेुको र्वद्यालर्को दैतनक हार्जरी र्ववरर्, खाजा र्विरर्को मातसक प्रगति र्ववरर् मातसक खचि िथा प्रगति 
र्ववरर्, खाद्य मौज्दािको मातसक प्रगति र्ववरर्, खाजा आपूतिि र खचिको र्ववरर्, गोदाम अवस्था, खाजा र गैर खाद्य 
सामात्र को र्ववरर् जस्िा र्ववरर् तलई बालबातलकालाई ददवा खाजा उपलब्ध गराएको अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुि 
पनेमा सो गरेको नदेर्खदा उक्त रकमबाट र्वद्यालर्ले ददवा खाजा प्राि गरेको भने्न आधार देर्खएन ।  

ददवा खाजा र्विरर् गदाि कुन र्वद्यालर्लाई के कसरी तनकासा ददएको हो सो खलु्ने कागजाि से्रस्िासाथ संलग्न 
देर्खएन । तमति 2076 चैर ११ देखी देशव्र्ापी लकडाउन भएको र ित्पश्चािको र्वद्यालर् बन्द भएको अवस्थामा 
ददवा खाजा सञ्चालन हनेु अवस्था छैन ्। िसथि र्वद्यालर्मा रकम तनकासा ददँदा कार्िर्वतध अनसुार र्वद्यालर्ले ददवा 
खाजा माग गरेको सम्बर्न्धि तनर्िर्, ददवा खाजा सतमति गठन भएको, बैठकको प्रतितलर्प, सम्झौिा पर, प्रध्र्ानाध्र्ापक 
र र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रमार्र्ि गरेको कक्षागि र्वद्याथी संख्र्ा आदी खलेुको कागजािका आधारमा तनकासा 
ददन ुपने र दोस्रो पटक तनकासा ददँदा खाजा खवुाएको अनगुमन गरी अनगुमनको आधारमा लाभार्न्वि र्वद्याथी संख्र्ा 
तनर्श्चि गरी भकु्तानी ददन ुपनेमा सो बेगर र्वद्याथी संख्र्ा र हार्जरीको संर्क्षि िेररज समेि िर्ार नगरी तनकासा ददएको 
रकम सम्बन्धमा छानर्वन गरी एर्कन गरी आवश्र्क प्रमार् पेश गनुिपने रु.  15900400 

111.  छारवतृ्तीिः 71-2077/3/19 र्वद्यालर्लाई छारवरृ्त्त स्वरुप तनकासा ददएकोमा EMIS को ि्र्ांक अनसुारको ि्र्ाकं 
तलई छारा िथा दतलि र्वद्याथीको संख्र्ा तनधािरर् गरी र्हसाब गरेको कागजाि शे्रस्िा साथ पेश भएन िसथि 
र्वद्यालर्गि र्वद्याथीको संख्र्ा EIMS को आधारमा िर्ार गरी सो आधारमा तनकासा गरेको देर्खएन िसथि छारा एवं 
दतलि संख्र्ा खलुाउँदा EMIS को ि्र्ांकलाई आधार नतलई संख्र्ा तनधािरर् गरी रु. 3228400।- र्वतभन्न 
र्वद्यालर्लाई तनकासा भएको छ । EMIS र हार्जरी अनसुार ि्र्ांक एर्कन गरी बढी तनकासा भएको रकम संघीर् 
सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनुि पदिछ । छाराविृीको र्विरर् सम्बन्धमा अनगुमन हनु ुपदिछ ।   

112.  नन सेलेरी रकमिः- 71-2077/3/19 नन सेलेरी सम्बन्धमा देहार्का व्र्होरा छनिः- 

क) कार्ािलर्ले नन सेलेरीको रकम भकु्तानी गदाि EMIS को ि्र्ाङ्कलाई आधार तलएको छैन ्। र्वद्यालर्को दैतनक 133500 
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हार्जरी समेिलाई आधार मानी नन सेलेरी वापिको रकम तनकासा ददन ुपनेमा सो अनसुार ददएको छैन ्। र्ो वषि नन 
सेलरर अनदुान वापि रु. 4416000।- तनकासा ददएकोमा र्थाथि र्वद्याथी संख्र्ाको तनधािरर् अनसुार तनकासा ददएको 
पाईएन । 

ख) मदरसालाई नन सेलेरर तनकासािः- परम्परागि धातमिक र्वद्यालर्लाई कार्िर्वतध अनसुार वार्षिक रु.241000।- 
संचालन अनदुान रकम मार तनकासा गनुि पनेमा र्शक्षा अतधकृि नरबहादरु पार्िनको तसफाररस अनसुार तनम्न 
मदरसालाई समेि नन सेलेरर वापि रु.133500 तनकासा ददएकोले काननुी व्र्वस्था वेगर तनकासा गनि तसफाररस गने 
व्र्र्क्तलाई समेि  र्जम्मेवार बनाई असलु गनुि पने रु.  

क्र.सं. मदरसाको नाम भकु्तानी रकम 

1 मदरसा रजर्वर्ा फैजान ेरजा भंगहा ६ हार्त्तसरवा 24000 
2 मदरसा गलु्सने पडररर्ा मददना (सार्वर) 27000 
3 ररर्जर्वर्ा नरुरर्ा बरकािलु पडररर्ा 10500 
4 मदरसा जामेिलु र्स्लातमर्ा सिरेुजा पडररर्ा 6000 
5 गलु्सने रेजा पडररर्ा (सर्कल) 27000 
6 गलु्सने रेजा तसंगर्ाही 7500 
7 मदरसा गलु्सने प्रा.र्व. भंगहा 7500 
8 मदरसा गौतसर्ा बरफािलु ओलमु भंगहा ६ मजरा  24000 

जम्मा 133500   
113.  मदरसालाई र्वद्यालर् संचालन खचि र सामार्जक लेखापरीक्षर् खचि भकु्तानी :-शैर्क्षक कार्िक्रम कार्ािन्वर्न तनदेर्शकामा 

मदरसालाई र्वद्यालर् संचालन खचि र सामार्जक लेखापरीक्षर् खचि भकु्तानी ददने व्र्वस्था छैन ।  तनदेर्शका र्वपरीि 
तनम्न मदरसालाई र्वद्यालर् संचालन खचि र सामार्जक लेखापरीक्षर् खचि वापि देहार्अनसुार नपाउने खचि भकु्तानी 
ददएकेले त्र्सरी भकु्तानी ददन तसफाररस गने व्र्क्तीलाई र्जम्वेवार बनाई असलु गने रु.  200000 

क्र.सं. मदरसाको नाम र्वद्यालर् 
संचालन खचि 

सामार्जक 
लेखापरीक्षर् खचि 

जम्मा रु. 

1 मदरसा रजर्वर्ा फैजान ेरजा भंगहा ६ हार्त्तसरवा 15000 10000 25000 
2 मदरसा गलु्सने पडररर्ा मददना (सार्वर) 15000 10000 25000 

3 ररर्जर्वर्ा नरुरर्ा बरकािलु पडररर्ा 15000 10000 25000 

4 मदरसा जामेिलु र्स्लातमर्ा सिरेुजा पडररर्ा 15000 10000 25000 

5 गलु्सने रेजा पडररर्ा (सर्कल) 15000 10000 25000 

6 गलु्सने रेजा तसंगर्ाही 15000 10000 25000 

7 मदरसा गलु्सने प्रा.र्व. भंगहा 15000 10000 25000 

8 मदरसा गौतसर्ा बरफािलु ओलमु भंगहा ६ मजरा  15000 10000 25000 

जम्मा 120000 80000 200000   
114.  गर्र्ि र्वज्ञान शैर्क्षक सामा्र ीिः- 71-2077/3/19 कार्ािलर्ले वषिको अन्िमा गर्र्ि र्वज्ञान शैर्क्षक सामा्र ी भतन 

तनम्न र्वद्यालर्लाई देहार् अनसुार रकम तनकास गरेको छ । र्सरर र्वद्यालर् बन्द रहेको समर्मा गर्र्ि र्वज्ञान 
शैर्क्षक सामा्र ी भनी रकम तनकासा गरेको िर शैर्क्षक सामा्र ी खररद भएको देर्खने आधार प्रमार् वेगर देहार्का 
र्वद्यालर्लाई देहार् अनसुार तनकासा गरेको उपलब्धी हातसल भएको प्रमार् र अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुि पने अन्र्था 
उक्त रकम असलु हनु ुपने रु. 350000 
तस.नं. र्वद्यालर्को नाम भकु्तानी रु. 
1 श्री मा.र्व. भंगहा तसिापरु, तसद्दपरु  50000 
2 श्री र्कसोरी जनिा मा.र्व. हररर्मरी 50000 

3 श्री शंकर मा.र्व. मेघरौल 50000 

4 श्री नारार्र् मा.र्व. गोरहन्ना 50000 

5 श्री महेन्द्र मा.र्व., तसंगर्ाही 50000 

6 श्री लक्ष्मी मा.र्व. हर्त्तसरवा 50000 

7 श्री साविजतनक मा.र्व., तभमगढ 50000 

जम्मा 350000   
115.  ल्र्ाव र ICT िफि िः- 71-2077/3/19 र्वद्यालर्हरू सचुारु हनु नसकेको र बन्द रहेको समर्मा वषिको अन्त्र्मा 

रकम र्िज हनु नददने उदे्दश्र्ले देहार्का र्वद्यालर्मा ल्र्ाव संचालन र सूचना िथा प्रर्वतध संजाल (ICT) स्थापना गनि 
भनी तनकासा ददएको रकमबाट लेखापरीक्षर् अवधीसम्म पतन संचालन भएको र सामान खररद भएको आवश्र्क प्रमार् 1950000 
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पेश नभएमा असलु गनुिपने रु.  
तस.नं. र्वद्यालर्को नाम भकु्तानी रु. 
1 श्री रार्िर् आ.र्व. (0-8) रामनगर विृा 650000 

2 श्री जनिा आधारभनू (0-8) राजपरु 650000 

5 श्री महेन्द्र मा.र्व., तसंगर्ाही 650000 

जम्मा 1950000   
116.  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली 2064को तनर्म 36 मा खचि पषु्टी हनेु प्रमार् वेगर  खचि लेख्न मल्ने व्र्वस्था गरेको 

छैन ।भंगाहा नगरपातलकाले तनम्न र्वद्यालर्का र्शक्षकलाई दरवन्दी नभएको अवस्थामा समेि कार्िरि रहेको भतन 
िलव खचि लेखेको रकम आवश्र्क प्रमार् नभएमा असलु गनुि पने रु. 1098000 
र्वद्यालर्को नाम र्शक्षकको नाम प्रकृति मातसक सरु्वधा बार्षिक भकु्तानी रु. 
साविजतनक मा.र्व. 
तभमगढ 

घनश्र्ाम रार् अनदुान 30500 366000 
रामप्रसाद शमाि अनदुान 30500 366000 
उपेन्द्र ठाकुर अनदुान 30500 366000 

जम्मा 1098000   
117.  तनम्न र्वद्यालर्लाई फोटोकपी मेतसन खररद वापि रु. 400000।-अनदुान स्वरुप वषिको अन्त्र्मा कोरोनाको समर्मा 

र्वद्यालर् वन्द भएको समर्मा रकम तनकासा ददएकोमा सो रकमबाट फोटोकपी मेतसन खररद भर्ो भएन एर्कन हनेु 
प्रमार् पेश नभएकोले प्रमार् पेश नभएमा असलु गनुि पने रु. 400000 
तस.नं. र्वद्यालर्को नाम भकु्तानी रु. 
1 श्री मा.र्व. भंगहा तसिापरु, तसद्दपरु  50000 
2 श्री रार्िर् आ.र्व. (0-8) रामनगर विृा 50000 

3 श्री शंकर मा.र्व. मेघरौल 50000 

4 श्री जनिा आधारभनू (0-8) राजपरु 50000 

5 श्री महेन्द्र मा.र्व., तसंगर्ाही 50000 

6 श्री रार्िर् आधारभिू र्वद्यालर् (0-8) पडररर्ा 50000 

7 श्री रार्िर् आधारभिू र्वद्यालर् (0-8) सं्र ामपरु 50000 
8 श्री साविजतनक मा.र्व., तभमगढ 50000 

जम्मा 400000   
118.  71-2077/3/19 लक्ष्मी मा.र्व. भंगहा 6 हर्त्तसवािको अस्थार्ी र्शक्षक सतुनल र्ादवलाई गि वषिको पोशाक भनी 

रु. 10000।- भकु्तानी ददएकोमा भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारी र गि वषि नतलएको प्रमार् पेश गनुिपने रु.  10000 
119.  बढी तनकासा :-71-2077/3/19 प्रथम चौमातसकको िलव भकु्तानी गदाि नारार्र् मा.र्व. गोरहन्नालाई माग फाराम 

अनसुार जम्मा रु. 1689418।- तनकासा ददन ुपनेमा रु. 1710418।- तनकासा ददएकोले बढी तनकासा ददएको 
रकम असलु गरी संघीर् संर्चिकोषमा दार्खला गनुि पने रु.  21000 

 संघीर् सरकारको पूरँ्जगि  
120.  दर र्वष्लेषर् वेगर खचि :- 2-2077/1/31 साविजतनक खररद तनर्मावतल  अनसुार दर र्वष्लेषर् नगरर खचि लेख्न 

तमल्दैन । वडा नं.6 अन्िगिि र्वतभन्न स्थानमा कृर्ष तसचाईको लातग बोररङ तनमािर् कार्िको लातग रु. 25 लाख बजेट 
र्वतनर्ोजन भएको मध्रे् कार्ि मूल्र्ांकन रु. 2748687.5 गरी कर्न्टन्जेन्सी समेि रु. 2482800 खचि लेखेको छ 
। ४७ थान स्र्ालो टु्यववेल जडान वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु. 2408349.7 भकु्तानी ददएको छ । र्सरी खचि 
गदाि दर र्वश्लषेर् शे्रस्िा साथ पेश भएको छैन । र्वगिमा तसँचार् तडतभजन िथा भतूमगि तसँचार् जस्िा कार्ािलर्ले 
स्र्ालो टू्यबवेल जडान गने भएकोले त्र्स्िा कार्ािलर्सँग समन्वर् गरी र्ोजना रहे-नरहेको एकीन गरेर र्ोजना सञ्चालन 
गनुिपनेमा नगरेको, उपभोक्ताले सतुनल हाडिवर्र स्टोसिबाट रु. 621656.55 को सामा्र ी सोझै खररद गरेकोमा 
सामानको गरु्स्िर परीक्षर् नभएको, उपभोक्ता सतमतिमाफि ि जर्टल प्रर्क्रर्ा प्रार्वतधक कार्ि तनमािर् गराएको, 
उपभोक्ताले मेर्शनरी औजारको प्रर्ोग गरी जडान गरेको संलग्न शे्रस्िा साथ संलग्न फोटोबाट देर्खएको एवं सामानको 
िलुनामा जडान खचि मूल्र्ांकन गरेको, दर र्वश्लषेर् पेश नहुँदा उपभोक्तालाई ददएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम 
जानकारी हनु नसकेको जस्िा कारर्बाट खचि पारदशी देर्खएन ।  

121.  सोलार जडान :-3-2077/3/22 बसर्न्ि र्नजी पावर प्रा.तल. (606763107) लाई 6 नं. वडा कार्ािलर् भंगहा र 
स्वास््र्चौकीमा 4 सेट साथै सौर्ि ऊजाि प्रर्वतध जडान (सोलार) कार्ि बापि सोझै खररद गरर भकु्तानी ददएको, 
स्पेर्शर्फकेशन र लागि अनमुान स्वीकृि नगरी खररद गरेको, दर र्वश्लषेर् नभएको, जडान गरेको प्रमार् शे्रस्िा साथ 
संलग्न नभएकोले लागि अनमुान, दर र्वश्लषेर्, गरु्स्िर परीक्षर्, जडान भएको प्रमार् पेश गनुिपने रु. 1132000 
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गो.भौ.नं./तमति र्ोजना/कार्िक्रम भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रु. 
3-
2077/3/22 

स्वास््र् चौकी र वडा कार्ािलर् वडा 
नं. 6 मा सोलार जडान 

बसन्िी र्नजी पावर प्रा.तल. 415013 

4-
2077/3/22 

स्वास््र् चौकी र वडा कार्ािलर् वडा 
नं. 2 मा सोलार जडान 

पन्ि िेड एण्ड सप्लार्सि (607260733) 415292 

5-
2077/3/22 

प्रसतुि गहृ भंगहा नगरपातलका ७ मा 
सोलार जडान 

नर्ाँ र्करर् र्नजी सोलसुन प्रा.तल. 
(604275536) (र्वल रु. 416124) 

301695 

जम्मा 1132000   
122.  वचि िथा ऋर् सहकारी संस्थालाई अनदुानिः- 7-2077/3/24 नाफा आजिन गने संस्थालाई साविजतनक खचि गनि 

अनदुान ददन तमल्ने काननुी व्र्वस्था देर्खदैन । भंगाहा नगरपातलकाले साना र्कसान कृर्ष सहकारी संस्था तल. 
भंगहालाई 2 थान पार्प जडान गरेको भनी रु 62500।- भकु्तानी गरेको, जडानको स्थान नखलेुको र बचि िथा 
ऋर् सहकारर संस्थाको रुपमा कार्ि गने तनकार्लाई रकम भकु्तानी गरेको तनर्तमि नदेर्खएको रु.  62500 

123.  जल उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी :-8-2077/3/24 आतथिक कार्ािर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले र्वतभन्न िोर्कएका कुराको आधारमा मार भकु्तानी गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले तसचाई तडतभजन 
एंव भतूमगि तसंचाई कार्ािलर्मा दिाि भएको कंचनवन तसंचाई र्ोजना जल उपभोक्ता सतमति हररहरपरु हररर्मर्ीलाई 
पैतन तनमािर् वापि भकु्तानी ददएको छ । तसंचाई र्ोजनाको ममिि समेिको कामको मूल्र्ांकन सम्बन्धीि तडतभजनबाट 
भए नभएको एर्कन नगरी भकु्तानी ददएको मनातसव देर्खएन ।  

 सडक बोडि िफि   
124.  गि वषिको भकु्तानी :-2-2076/7/3 क) नगरपातलका वडा नं. 7 मा स्थातनर् सडक ममिि सम्भार कार्ि 

नगरपातलका वडा नं. 7 मा गनिको लातग रु. 3574386.6 लागि अनमुान िर्ार गरी रु. 3542074.62 
कार्िसम्पन्न गरेको भनी गि वषि सम्झौिा भएकोमा र्ो वषि रु. 3542074.62 भकु्तानी भएको छ । गि वषि 
सम्झौिा गरेको, समर्मा काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा उपभोक्ता सतमतिलाई तनर्म र्वपररि सहतुलर्ि ददई कार्ि 
गराएको, प्रदेश स्िररर् र्ोजनामा लागि सहभातगिा दर १० प्रतिशि रहेकोमा कार्ािलर्ले लागि सहभातगिा बेगर 
उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी गरेकोले रु. 354207.46 थप व्र्र्भार परेको मनातसव नदेर्खएकोले तनर्तमि हनु ुपने 
रु. 354207 
ख) सडक बोडिबाट प्राि रकम िोर्कएको समर्मा िोर्कएअनसुार समर्मा र्ोजना सम्पन्न गरी खचि गनुिपदिछ ।  
कार्ािलर्ले गि वषिको देहार् अनसुारको र्ोजनाको र्ो वषि भकु्तानी गरेको छ । से्रस्िा साथ दरर्वश्लषेर् संलग्न 
नभएको, चेनेजको नाम नखलुाई फरक-फरक चेनेज भनी नापी गरेको, र्वतभन्न स्थानका उपभोक्त संलग्न गनुिपनेमा 
त्र्सरी संलग्न नरहेको, गि वषिको रकम भकु्तानी गदाि के-कति कारर्बाट भकु्तानी ददन बाँकी रहेको हो नखलुाई 
भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारी बेगर आंर्शक भकु्तानी गरेको कारर्बाट त्र्सरी भएको देहार्को भकु्तानी मनातसब 
देर्खएन । 

गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम न.पा.बाट भएको भकु्तानी रु. 
2-2076/7/3 हषिपरु शरधुन ठाकुरको घरदेर्ख दर्क्षर् सं्र ामपरु सम्म सडक 

तनमािर् वडा नं. 7 
1730684 

5-2077/3/31 कपरुगि देर्ख तभमगढ हुँदै पररक्रमा सडक, मसुलमान टोल 
सकरी नगर वडा नं. 4 वनमा टोलदेर्ख धनषुा तसमासम्म सडक 
्र ाभेल 

2197859 

  
 स्थातनर् पूवािधार र्वकास साझेदार कार्िक्रम  
125.  तलड बढी ददएकोिः- नगरपातलका अन्िगिि वडा नं. 5 र 6 को बीचबाट सानो रािो भिुाहा खोला र ठूलो रािो खोला 

समेिबाट तनर्तमि रुपमा तगट्टी बालवुा तबक्रीबाट राजश्व असलु गरेको छ । दरुीको र्हसावले बढीमा 5-6 र्कलोतमटर 
तभर बालवुा तगट्टी पार्ने अवस्थामा समेि अतधक तलड ददएको कारर् देहार् अनसुार लागिमा फरक परेको छ । 
कार्ािलर्ले र्सरर ददएको तलडको कारर्ले थप व्र्र्भार परेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी एर्कन गरी सम्बर्न्धि 
प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार बनाई असलु गनुि पने देर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 

1379850 
गो.भौ.नं./तम
ति 

र्ोजनाको नाम र्क्रर्ाकलाप पररमार् अन्र् 
स्थानको 5 
र्क.तम. को 
तलड दर 

र्स 
कार्िको 
दर 

बढी 
दर 

बढी भकु्तानी 
रु. 

कैर्फर्ि 

16- सडकमा बार्हरबाट ्र ाभेल 297.82 1214.89 1825.81 610.9 181945   
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2077/3
/25 

र्प.तस.तस.  ढलान 
गने  कार्ि भंगहा- 
9 

ल्र्ाई  र्फतलङ गने 
र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

2 

15-
2077/3
/24 

सडकमा माटो पनेु 
्र भेतलङ्ग गने कार्ि 
सखुतनर्ा  वगढा 
सडक  

बार्हरबाट ्र ाभेल 
ल्र्ाई  र्फतलङ गने 
र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

478.69 1214.89 1825.81 610.9
2 

292442  

13-
2077/3
/24 

सडकमा 
र्प.तस.तस.  ढलान 
गने  कार्ि भंगहा- 
9 हररकमडी  
बजारदेर्ख  
सासवासको 
घरसम्म  

बार्हरबाट ्र ाभेल 
ल्र्ाई  र्फतलङ गने 
र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

180.57 1214.89 1825.81 610.9
2 

110314 कार्ि 
सम्पन्न 
प्रतिवदेन 
पेश  
नभएको 
। 

4-
2077/2
/22 

सडकमा माटो  
्र भेतलङ्ग गने कार्ि   

बार्हरबाट ्र ाभेल 
ल्र्ाई  र्फतलङ गने 
र ज्र्ामीद्वारा 
कम्प्र्ाक्सन गने 

1301.5
6 

1214.8
9 

1825.
81 

610.
92 

795149 कार्ि 
सम्पन्न 
प्रतिवदेन 
पेश  
नभएको 
। 

जम्मा 1379850   
 प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्िक्रम  
126.  तलड बढी ददएकोिः- नगरपातलका अन्िगिि वडा नं. 5 र 6 को बीचबाट सानो रािो भिुाहा खोला र ठूलो रािो खोला 

समेिबाट तनर्तमि रुपमा तगट्टी बालवुा तबक्रीबाट राजश्व असलु गरेको छ । दरुीको र्हसावले बढीमा 5-6 र्कलोतमटर 
तभर बालवुा तगट्टी पार्ने अवस्थामा समेि अतधक तलड ददएको कारर् देहार् अनसुार लागिमा फरक परेको छ । 
कार्ािलर्ले र्सरर ददएको तलडको कारर्ले थप व्र्र्भार परेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी एर्कन गरी सम्बर्न्धि 
प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार बनाई असलु गनुिपने देर्खएको रु. 893942 
गो.भौ.नं./तम
ति 

र्ोजनाको नाम र्क्रर्ाकलाप पररमार् अन्र् 
स्थानको 5 
र्क.तम. को 
तलड दर 

र्स कार्िको 
दर 

बढी दर बढी 
भकु्तानी रु. 

4-
2077/3/
25 

सडकमा 
्र ाभेल  गने 
कार्ि भंगहा- 
9 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई 
र्फतलङ गने र 
ज्र्ामीद्वारा कम्प्र्ाक्सन 
गने 

975.65
5 

1214.89 1825.8
1 

610.9
2 

59604
7 

5-
2077/3/
25 

सडकमा 
्र ाभेल  गने 
कार्ि भंगहा- 
9 

बार्हरबाट ्र ाभेल ल्र्ाई 
र्फतलङ गने र 
ज्र्ामीद्वारा कम्प्र्ाक्सन 
गने 

487.55 1214.89 1825.8
1 

610.9
2 

29789
5 

जम्मा 893942   
127.  दार्खलािः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 47 मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा बस्िगुि 

सहार्िामा प्राि मालसामान 7 ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अद्यावतधक गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका र्जन्सी सामानहरूको खररद गरेकोमा दार्खला नगरेकोले दार्खला गरेको 
प्रमार् पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 

123305 
गो.भौ.नं./तमति सामानको र्ववरर् र पररमार् फमि भकु्तानी 

रकम 
कैर्फर्ि 

8-
2077/3/3
0 

फोटोकपी पेपर 20 ररम समेि  अतभषेक 
पसु्िक िथा 
पर-पतरका 

सेन्टर 
(3004809

18500 दार्खला प्रतिवेदन 
फाराममा  र्जन्सी 
खािा पाना  नं. 
उल्लेख गरेको 
िर दार्खला 

आतथिक  कार्ािर्वतध ऐन १ थान समेिको सामान 2595 
नेपाली कागज  १० ररम  A4 समेि 19300 
खररद आदेश 3 ठेली  समेिको सामान 19905 
स्टेप्लर मेतसन 2  वटा  समेि   4500  
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9-
2077/3/3
0 

डार्री 100 थान र जेल पेन 100 थान 02) 43505 नगराएको । 
डार्री 15 थान, जेलपेन 15 थान र कार्िलर् 
झोला 2 थान 

15000 

जम्मा 123305   
128.  Form Work मा मूल्र् अतभवरृ्द्ी करिः- साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97(४) मा उपभोक्ता सतमति 

वा लाभ्र ाही समदुार्लाई तनमािर् कार्िको काम ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर, कट्टी गरेर मार 
भकु्तानी ददनपुनेमा तनम्न फमिको काममा मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर भकु्तानी ददएको िर उपभोक्ताले कर र्वजक समेि पेश 
नगरेकोले देहार्को रकम असलु गनुिपने रु. 39368.6 
गो.भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम Form Work को 

परीमार् (M2) 
प्रति वगि तमटरमा 
मू.अ.कर रु. 

जम्मा मू.अ.कर रु. 

6-2077/3/30 र्नार तनमािर् कार्ि 
भंगहा-4 

616.29 63.88 39,368.60 

 

 
129.  एकमषु्ट लागि अनमुान :- 3-2077/3/23 वडा नं. 6 मा अधरुो र्शव मर्न्दर तनमािर् वापि रु. 25 लाख खचि 

लेखेको शे्रस्िा परीक्षर् गदाि तनम्न व्र्होरा देर्खएका छन ्। 

क) लागि अनमुान िर्ार गदाि हरेक आर्टमको कामको र्ववरर्, संख्र्ा, लम्बाई, चौडाई, उचाई, पररमार्,  र्काई,  
प्रतिर्काई  दर उल्लेख गरी पररमार् र्काई र दरको गरु्नको र्ोगबाट लागि अनमुान िर्ार गनुिपने, प्रतिर्काई 
लागि अनमुान िर्ार हनेु कार्िमा एकमषु्ट लागि अनमुान िर्ार गनि नहनेुमा मर्न्दरको लागि अनमुान िर्ार गदाि 
मखु्र् ढोका, पखािल, पेर्न्टङ्ग र र्फर्टङ्ग कार्िको रु. 105000।-  काठको मखु्र् गेट तनमािर्, पेर्न्टङ्ग  गने  र त्र ल 
तनमािर्  कार्ि रु. 40000।- र्लेर्क्िक कार्ि रु. 60000।- जस्िा कार्िको लातग एकमषु्ट लागि अनमुान िर्ार 
गरी भकु्तानी ददएको छ । र्सरी सार्वकमा तनमािर् भएको कार्िको एर्ककृि अतभलेख वेगर तनमािर् गरेको मनातसव 
देर्खएन । 

ख) कार्ािलर्ले कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार 1200.19 र्कलो फलामे डण्डी प्रर्ोग भएको भनी मूल्र्ांकन गरेको 
छ । िर उपभोक्ताले पेश गरेको अर्म्वका जनरल स्टोसि (302558401) को तमति 2077/3/1 को र्वजक नं. 
186 अनसुार उपभोक्ताले जम्मा 950 र्कलो मार डण्डी ल्र्ाएको देर्खएको र शे्रस्िा साथ अन्र् र्वल नरहेको 
अवस्थामा 250 र्कलो बढी परीमार् मूल्र्ांकन भएकोले प्रति र्कलो मूल्र्ांकन दर रु. 118.91 को दरले हनेु रु. 
29727.5 असलु गनुिपने रु. 29728 

130.  उपभोक्ता माफि ि तनमािर् कार्ि :-4-2077/3/24 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 मा 
उपभोक्ता माफि ि तनमािर् कार्ि गराउँदा उपभोक्ताको र्ोगदान स्पष्ट हनु ुपने एंव उपभोक्ताले तनमािर् व्र्वसार्ी माफि ि 
कार्ि गराउन नहनेु व्र्वस्था छ । उपभोक्ताले सम्पूर्ि कार्ि माँ शि कन्र्ा तनमािर् सेवा (302356856) माफि ि 
गराएको तनजले पेश गरेको र्वजकबाट स्पष्ट हनु्छ । र्स अवस्थामा उपभोक्ताको र्ोगदान किै नदेर्खएको ,शे्रष्िा साथ 
डोर हार्जर नरहेकोले र उपभोक्ताले र्ोगदान गनुिको सट्टा बचिमा रहेको देर्खन्छ । िसथि उपभोक्ता माफि ि कार्ि 
गराउँदा प्रतिस्पधाि तसतमि भएको र र्ोगदान नभएको अवस्था देर्खएकोले सधुार गनुि पने देर्खएको तनर्तमि गनुिपने रु. 301055 
गो.भौ.नं./
तमति 

र्ोजनाको नाम तनमािर्  
व्र्वसा
र्ीको  
नाम 

कार्िसम्पन्न 
रकम रु. 

कार्ािलर्बा
ट भएको  
भकु्तानी 
(क) 

तनमािर् 
व्र्वसार्ी
को र्वजक  
नं. र  
तमति 

तनमािर् 
व्र्वसार्ीले  
पशे  गरेको 
र्वलको रकम 
रु. (ख) 

तनमािर् व्र्वसार्ीले 
तलएको रकमभन्दा 
कार्ािलर्ले ददएको 
बढी भकु्तानी रु. 
(क-ख) 

4-
2077/3
/24 

वडा नं. 4 
हररर्मर्र्टोलदे
र्ख दर्क्षर् 
वमािस्थान हुँदै 
दर्क्षितिर जाने 
बाटो ्र ावेल 
गने कार्ि 

माँ 
शि 
कन्र्ा 
तनमािर् 
सेवा  

2127614.
58 

1895000 65- 
2077/3
/22 

1706006 188994 

5-
2077/3
/25 

वडा  नं. 9 
हररर्मर्र्  
मसुहरी 
टोलदेर्ख पर्श्चम 

1132256.
95 

1016000 64-
2077/3
/23 

903939 112061 
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अजगवेा 
पररक्रमा 
सडकसम्म 
्र ावेल गने  

जम्मा 301055  
 रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् र्वभाग  
131.  दार्खलािः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 47 मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् भई वा बस्िगुि 

सहार्िामा प्राि मालसामान 7 ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी लगि अद्यावतधक गनुिपने 
व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनम्नानसुारका र्जन्सी सामानहरूको खररद गरेकोमा दार्खला नगरेकोले दार्खला गरेको 
प्रमार् पेश गनुिपने रु. 256347 
गो.भौ.नं./तमति खररद गररएको सामानको र्ववरर् फमि रकम कैर्फर्ि 

8-2077/3/23 काटेज 6 थान, र्न्डेक्स फार्ल 10 
थान, रेकटि फार्ल 1000 थान र 
डार्री 50 थान 

पैरवी कन्सल््स प्रा.ली. 
(606544166) 

50235 दार्खला 
प्रतिवदेनमा 
दार्खला नम्बर 
चढाएको िर 
र्जन्सी दार्खला 
नगरेको 

10-2077/3/24 र्प्रन्टर न्रू् र्अर कम्ष्रू्टर 
(300622456) 

98510 

HDD १ वटा समेि न्रू् र्अर कम्ष्रू्टर एण्ड  जेनरल 
(300622456) 

11600 

66 र्न्च अतसस  दराज  2 थान  
समेि 

न्रू् गौिम र्स्टल फतनिचर  उद्योग 
(604133982) 

96002 

जम्मा 256347  

  
 सामार्जक सरुक्षा िफि   
132.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७२ को १५(ख) मा सामार्जक सरुक्षा भत्ता तनजको व्र्र्क्तगि 

नाममा खोतलएको बैंक खािामा कार्ािलर्ले रकम जम्मा गरी ददनपुने व्र्वस्था छ । व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ाली (MIS) 
दिाि गराई बैंकमाफि ि र्विरर् गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ाली (MIS) दिाि गराई रु. 
104748800।- हािले नगद र्विरर् गरेको देर्खर्ो । नगदै तबिरर् गने कार्िले र्हनातमनाको जोर्खम रहने र 
संघीर् सरकारको तनदेशनको पालना नगरी स्थानीर् िहको तनर्िर्को आधारमा सामार्जक सरुक्षा भत्ता घरघरमा र्विरर् 
गने कार्ि गरेको तनर्म सम्मि देर्खएन । कार्ािलर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता तबिरर् सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
वास्िर्वकिा र्र्कन गनुिपदिछ ।  

133.  आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०६४ तनर्म ३६(३)मा खचि लेख्दा खचिको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ 
। कार्ािलर्ले वडा सर्चवहरूलाई समार्जक सरुक्षा तबिरर्का लातग ददएको पर्हलो देर्ख िेस्रो चौमातसक पेश्की रकम 
मध्रे् तबिरर् गरी बाँकी रहेको रकम बैक दार्खला गनुिपनेमा तनम्न सर्चवहरूले तबिरर् गरी बाकँी रहेको रकम परैु 
दार्खला नगरी घटी दार्खला गरेकोले बाँकी रकमको १० प्रतिशि व्र्ाज समेि लगाई असलुउपर गनुिपने रु. 300000 
पशे्की तलनकेो नाम र पद तनकासा र्विरर् दार्खला बाकँी 
वडा नं. 3  र ४ का वडा सर्चव लक्ष्मी प्रसाद 
तसंह 

16720400 16427600 5600 287200 

वडा नं. 8 का वडा सर्चव िनकुलाल दास 14176800 14102400 64800 9600 
वडा नं. ९ का वडा सर्चव तमतथलेस 
र्ादव(बालपोषर्को दोस्रो र िेस्रो र्कस्िाको 
र्विरर्को पे.फ. बाँकी रु.1699200) 

17191200 15484000 4800 3200 

जम्मा 48088400 46014000 75200 300000   
134.  8-2076/11/5 वडा नं. ४ का वडा सर्चव लर्क्ष्म प्रसाद तसंहले पर्हलो चौमातसकको बालपोषर् भत्ता र्विरर्को 

क्रममा उमेर परुा हनेु बालबातलकालाई तनम्न बमोर्जम बढी भकु्तानी ददएको हुँदा बढी र्विरर् भएको रकम असलु 
गनुिपने रु. 2400 
बालबातलकाको नाम जन्म तमति कुल भकु्तानी ददन ुपने भकु्तानी रु. असलु गनुि पने रु. 
अचिना कुमारी महिो 2071/4/26 1600 400 1200 
आर्शक र्ादव 2071/5/10 1600 800 800 
प्रतिक कुमार महिो 2071/6/10 1600 1200 400 

जम्मा 4800 2400 2400   
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 राजश्विफि   
135.  राजश्व दार्खलािः- आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को पररच्छेद ४ को दफा १२ र १३ मा प्रचतलि कानून वमोर्जम 

नेपाल सरकारलाई प्राि हनेु राजश्व िथा सरकारी रकम कार्ािलर्मा प्राि भएपतछ बैंक दार्खला गनुिपनेछ । आफ्नो 
र्जम्मा आएको सरकारी नगदी सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट र्थास्थानमा दार्खला नगरेको देर्खन आएमा सम्बर्न्धि 
िालकु कार्ािलर् प्रमखुले १० ददन र्ढलो गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन र्ढलोसम्म र्ढलो गरेको भए १५ प्रतिशि 
र १५ ददनभन्दा बढी र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गनि र कसूरको मारानसुार प्रचतलि 
कानून वमोर्जम र्वभागीर् कारवाहीसमेि गनि गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । तनम्न वडा सर्चवले असलु गरेको राजश्व 
समर्मा दार्खला नगरेको हुँदा तनर्मानसुार लाग्ने जररवाना सर्हि असलुउपर गनुिपने रु. 83564 
राजस्व असलुीको र्कतसम नाम राजश्व असलुी 

रकम 

दार्खला रकम बाकँी रकम 

वडा स्िररर् र्वतभन्न राजश्व   वडा नं. 9 का वडा सर्चव 
तमतथलेस र्ादव 

275727 214263 61464 

दहत्तर बहत्तर का.स. प्रमोद र्ादव 857650 842650 15000 
दहत्तर बहत्तर का.स. मोमिाज अंसारी 549550 542450 7100 

जम्मा 1682927  1599363 83564   
136.  ठेली पेश नभएकोिः- लेखापरीक्षर् क्रममा आन्िररक राजश्वको र्वतभन्न 15 ठेली फेला परेको देर्खदैन । कार्ािलर्ले 

उक्त ठेली खोजिलास िथा छानर्वन गरी राजश्व र्हनतमना रोक्ने िथा कार्ािलर्ले र्हनातमना गरेको देर्खएकोमा दण्ड 
जररवानासर्हि असलुउपर गनुिपदिछ । 

रतसद तलनेको नाम रतसद नं. रतसदको 
प्रकार 

ठेली  
संख्र्ा 

का.स. श्रवर् र्ादव 1001-1100 दहत्तर बहत्तर  1 
वडा नं. 6 का वडा सर्चव र्वरेन्द्र महिो 4101-4200 मालपोि 2 
वडा नं. 9 का वडा सर्चव तमतथलेश र्ादव 4851-4900  नगदी 1 

जम्मा 4   
137.  घटी राजस्व असलुीिः- कार्ािलर्ले िर्ार गरेको वािावरर्र्र् असर सम्बन्धी प्रतिवेदन अनसुार देहार्को पररमार् बमोर्जम 

तनम्नानसुार राजस्व असलु हनु ुपनेमा सो अनसुार ठेक्का नलागेको कारर् अमानिमा असलु गदाि घटी असलु भएकोले 
घटी असलु भएको कारर् खोजी गनुि पदिछ । 

उत्खनन स्थान उत्खनन बस्ि ु IEE अनसुारको 
कूल पररमार् 

प्रति घन तमटर रु. 4 ले  
न्रू्निम ठेक्का अंक सेवा 
शलु्क र भ्र्ाट बाहेक 

अमानिबाट 
असलुी 

घटी असलुी रु. 

राि ुनदी 
हार्त्तसरवा खण्ड 

ढुङ्गा, तगट्टी, 
्र ाभेल र बालवुा 

2328480 9313920 2352050 6961870 

  
138.  मूल्र्अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावतल अनसुार प्राकृतिक श्रोिको उत्खनन ्गरर र्वर्क्र गदाि मूल्र्अतभवरृ्र्द् कर लाग्ने व्र्वस्था छ 

। वषि ठेक्काबाट रु. 9551000।- राजश्व प्राि भएकोमा मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर ऐन अनसुार कबोल किाि खशु्ब ुतनमािर् 
सेवाले मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर दार्खला गरेको नदेर्खएकोले 13  प्रतिशिले हनेु रु. 1241630।- मूल्र्  अतभवरृ्द्ी कर 
दार्खला गनुिपने रु.  1241630 

139.  घटी असलुी :- कबोलकिािसँग सम्झौिा गदाि प्राि हनु ुपने राजश्व सम्बन्धमा कुनै व्र्होरा उल्लेख गरेको छैन ्। िर  
दोस्रो  र्कस्िा सम्झौिा रकमको सूचना अनसुार 50 प्रतिशि रु. 4775500।-  2077  बैशाख मर्हना तभर  
दार्खला गनुि पनेमा कार्ािलर्को खािामा तमति 2077/3/30  मा मार दार्खला गरेकोले साविजतनक खररद 
तनर्मावली, 2064 अनसुार प्रति ददन 0.05  प्रतिशिले 29  ददनको रु. 138489.5 असलु गनुि पने देर्खएको 
रु.  138489 

140.  प्रदेशहरूको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गनि बनेको कर िथा गरैकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा 
ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर लगार्िका शलुक िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् 
साठी प्रतिशिले हनेु रकम स्थानीर्िहले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनेु रकम मातसक रुपमा प्रदेश 
सर्ञ्चि कोषमा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले राजश्व बाँडफाँड खािा नराखेको कारर् गि वषि सम्म असलुी 
राजश्व के कति प्रदेशमा दार्खला गनि बाँकी रहेको  छ भनी एर्कन गनि सर्कएन । र्ो वषि नददजन्र् पदाथिको 
र्वर्क्रबाट प्राि देहार्को रकम प्रदेश संर्चि कोषमा पठाउन ुपने देर्खएको रु.  

 
 
 

4761180 
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र्ववरर् कूल  असलुी   स्थातनर् संर्चि कोषमा रहन ु
पने ६०%  रकम रु. 

प्रदेश संर्चि कोषमा रहन ु
पने ४०%  रकम रु. 

अमानिबाट असलुी 2351950 1411170 940780 
ठेक्काबाट असलुी 9551000 5730600 3820400 

जम्मा 11902950 7141770 4761180   
 कोतभड-19  
141.  कोतभड-19 रोगको रोकथाम, तनर्न्रर् िथा व्र्वस्थापनका लातग र्स नगरपातलकामा 2076 अषाढ मसान्िसम्म 

बजेट उपर्शषिक स्थातनर् स्िरमा र्वपद व्र्वस्थापन र राहि र्विरर्मा रु. 13445000 र प्रदेश सरकारबाट प्राि 
रु. 1500000 गरर जम्मा रु. 14945000 बजेट र्वतनर्ोजन गरी रु. 14043500 खचि लेखेको छ । 
पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार अषाढ मसान्िसम्म 700 वटा बेड सर्हिको 12 वटा क्वारेन्टार्न गहृ 
संचालन भएकोमा 1061 जना भनाि भएकोमध्रे् 913 जनाको टेष्ट गदाि 35 जना PCR Positive  र 61 जना 
RDT Positive गरी जम्मा 96 जना कोतभड Positive भएका छन ्। कोतभड-19 व्र्वस्थापनमा भएको खचि सम्बर्न्ध 
र्ववरर् तनम्न छिः- 
र्ववरर् खचि 
औषधी खररद 822000 
सावनु, सेतनटार्जर, मास्क खररद 1300000 
साहि सामा्र ी खाद्यान्न र्विरर् 6014000 
RDT, PP खररद 713000 
एम्बलेुन्स ममिि 282000 
झलु, र्वर्छ्याउन,े खाट, ओर्छ्यान खररद 1940000 
प्रचार प्रचार खचि 30500 
र्न्धन खचि 250000 
मातनस दवुानी भाडाको गाडीबाट बोडिरदेखी नगरपातलकासम्म 150000 
स्वास््र्कमी भ्रमर् 62000 
12 वटा क्वारेन्टार्नमा भएको क्वारेन्टार्न तनमािर् 125000 
12 वटा क्वारेन्टार्न मातनसहरूलाई खाना नास्िा र्वर्वध खचि 2355000 

जम्मा 14043500   
142.  पूरँ्जगिबाट क्वारेन्टार्न खचििः-116-2077/2/22 सत्र् कृष्र्ा सतमल उद्योग भंगहा न.पा. ५, महोत्तरीको र्वजक 

नं. 1-2077/2/9 र र्वजक नं. 2-2077/2/11 को तबल अनसुार 150 थान खाटको प्रति खाट रु. 
4000।- मा मूल्र् अतभवरृ्द्ी कर थप गदाि हनेु रु. 678000।- क्वारेन्टार्नको लातग खाट खररद गरेको भतन 
र्जन्सी खािाको पाना नं. 379 मा दार्खला गरेको प्रतिवेदन फाराम भरेिा पतन उक्त खािामा सो सामान नदेर्खएको र 
हाल क्वारेन्टार्न संचालन नभएकोले क्वारेन्टार्नका लातग तलर्एका त्र्स्िा खाट कार्ािलर्मा रहेको एंव कुनै 
साविजतनक तनकार्लाई हस्िान्िरर् गरेको देर्खएन । अििः िी सामान र्जन्सी मौज्दाि रहेको एंव हस्िान्िरर् गरेको 
प्रमार् पेश गनुि पने देर्खएको रु.  678000 

143.  दररेट भन्दा बढी भकु्तानीिः- २९२÷२०७७।२।६ कोभीड १९ रोग तनर्न्रर् िथा रोकथाम गनि Emergency covid 

19 स्वास््र् साम्र ीहरू खररद गनि िीनवटा आपूतििकिाि सँग तमति २०७७।१।३ मा दररेट माग  गरे बमोर्जम उक्त 
आपूतििकिािहरूको तमति २०७७।१।५ को दर रेट पेश गरेको पर अनसुार न्रू्निम दर पेश गने एस.आर. मर्ल्टिेड 
प्रा तल (६०४२५९३६५) लाई रु ४४८७२३ (म.ुअ.कर समेि) भकु्तानी गरेको छ । उक्त आपरुिीकिािले पेश गरेको 
दररेटमा Thermal gun thermometer को प्रति एकार् दर रु ११००० रहेकोमा पेश भएको तबलमा रु १२४३० 
को दरले ९ थानको रु १११८७० भकु्तानी भएको छ । र्सरी पेश गरेको दररेट भन्दा रु १२८७० बढी भकु्तानी 
भएकोले बढी दरमा भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२८७० 
144.  प्रधानमन्री राहि कोषमा रकम जम्मा नभएको :- 401-2077/3/21 कोतभड-19 रोग रोकथामका लातग र्स 

नगरपातलकाका कमिचारीहरूको पाररश्रतमकबाट रु. 134514.86 कट्टा गरेको पार्र्ो । उक्त रकम प्रधानमन्री 
राहि कोषमा जम्मा गनुि पनेमा हालसम्म जम्मा नगरी स्थातनर् संर्चि कोषमा दार्खला गरेको पार्र्ो । उक्त रकम 
प्रधानमन्री राहि कोषमा जम्मा गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 

134515 
145.  दार्खलािः-  कोतभड-19 रोग तनर्न्रर् र रोकथाम गनि र्स नगरपातलका अन्िगिि 12 वटा क्वारेन्टार्न संचालन 

भएको पार्र्ो । उक्त क्वारेन्टार्न स्थल संचालनका लातग र्प.र्प.ई. सेट, IR थमितमटर, औषधी, साद्यान्न, बेतडङ्ग, 
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तसतलङ्ग फेन, र्न्मटिर जस्िा र्वतभन्न खप्ने र नखप्ने र्कतसमका सामा्र ीहरू खररद गरर सम्बर्न्धि क्वारेन्टार्न स्थल 
संचालन गने संर्ोजकलाई हस्िान्िरर् गरेको पार्र्ो । उक्त सामा्र ी खररद पश्चाि दार्खला प्रतिवेदन फारममा 
र्ज.खा.पा.नं. उल्लेख गरे िापतन खचि भएर जाने र्जन्सी र्किाव म ले प फारम नम्बर 52 मा कुनै पतन सामानको 
आम्दानी बाँधेको पार्एन । क्वारेन्टार्न संचालनका लातग खररद गररएका खचि भएर नजाने रु. 150463 को तनम्न 
सामा्र ीहरूको नगरपातलका र्जन्सी र्किाबमा आम्दानी र खचि िथा हस्िान्िरर् गरीएका क्वारेन्टार्न गहृ, स्वास््र् 
चौकी, वडा कार्ािलर्को दार्खला प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु.  

 
 
 
 
 
 
 

150463 

गो.भौ.नं./तमति सामा्र ी दार्खला/ ह.फा. थान रकम कैर्फर्ि 

382-2077/3/16 तसतलङ्ग फेन र्वतभन्न 19 थान 47500  
346-2077/3/2 UPS र्न्भटिर, 

ब्र्ािी 
नगरपातलका 
कार्ािलर् 

1/1 
थान  

30263 दार्खला नरहेको 

377-2077/2/16 IR थमितमटर नगरपातलका 
कार्ािलर् 

1 थान 12000  

341-2077/2/27 IR थमितमटर राकेश तगरी 7 थान 31500  
769-2077/3/31 तसतलङ्ग फेन जर्करर् चौधरी 6 थान 13200  
460-2077/3/31 तसतलङ्ग फेन राम भरोसी र्ादव 5 थान 16000 दार्खला नरहेको 

जम्मा 150463    
146.  राहि र्विरर्िः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनेु गरी खररद गनुिपने 

व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कने, रु.५ लाखभन्दा 
मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । 
त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनेु एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक 
पटक भन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनेु उल्लेख छ । कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रर् िथा राहि र्विरर्का लातग र्स 
नगरपातलकाका 9 वटा वडामा रु. 646000।- को दरले जम्मा रु. 5814000।- को चामल, दाल, ननु, िेल 
खररद गरी र्विरर् गरेको छ । उक्त राहि र्विरर्का लातग राहि सामा्र ी खररद गनि ठेक्का प्रकृर्ाबाट गनुि पनेमा 
चामल खररदका लातग कोटेशन माग गरी िथा दाल, ननु, िेल खररदका लातग सोझै खररद गरेको छ । कार्ािलर्ले 
महामाररको समर्मा राहि सामा्र ी र्थातस्र  खररद गनुिपने हुँदा खररद प्रर्क्रर्ा परुा गनि नसकेको जनाएको छ । 
आवश्र्क खररद प्रर्क्रर्ा परुा गरी खररद कार्ि गनुि पदिछ । 

फमि राहि सामा्र ी वडा  रकम कैर्फर्ि 

रामचन्द्र सेलर तमल 
(300350045) 

चामल रु. 42 प्रति 
के.जी. 

9 3483000 प्रत्रे्क वडामा कोटेशन माग 
गरी खररद गरेको । 

बजरंग र्कराना भण्डार 
(304533239) 

दाल, ननु, िेल 9 2292838.2 सोझै खररद 

जम्मा 5775838.2    
147.  भरपाई वेगर खचि :- 451-2077/3/31 स्वाव कलेक्सन िथा RDT चेक जाँचका लातग र्वतभन्न स्वास््र् कार्ािलर्, 

र्वभागबाट खर्टएका ल्र्व टेर्क्नतसर्न अतधकृि मनोज तमश्र लगार्ि 3 जनालाई र्वतभन्न तमतिको भ्रमर् खचि वापि 
र्स नगरपातलकाका राकेस तगरीलाई रु. 62600 भकु्तानी गरेको छ । उक्त व्र्र्क्तहरूले रकम बझेुको भरपाई पेश 
नभएकोमा भरपाई पेश गनुि पने रु.  62600 

148.  461-2077/3/31 वडा नं. 9 मा मास्क र स्र्ातनटार्जर र्विरर्का लातग सामान खररद गरर वडा सर्चव तमतथलेश 
र्ादवले रु. 100000 पेश्की फर्छ्यौट गरेको छ । ररतध तसर्द्ी फामेसीसँग रु. 7४700 को 4150 थान मास्क र 
रु. 30000 को 200 थान ह्याण्ड स्र्ातनटार्जर खररद गरेकोमा उक्त सामान र्विरर्को भरपाईमा पररमार् खलेुको 
छैन ्। र्सरी र्विरर् गरेको भरपाईमा पररमार् नखलु्नाले वास्िर्वक र्विरर् गरेको संख्र्ा र्र्कन गनि सर्कएन ्। 
खररद सामान अनसुारको र्विरर् भरपाई पेश गनुिपने रु. 100000 

149.  क्वारेन्टार्न संचालनिः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 मा पर्ािि आधार प्रमार् राखेर मार खचि 
लेख्न ु पने व्र्वस्था छ । क्वारेन्टार्न गहृ संचालन गनि तनम्न क्वारेन्टार्न स्थलमा तनम्न व्र्र्क्तहरूलाई रु. 
1177500 भकु्तानी गरेकोमा रु. 339881 को मार र्वल भरपाई पेश भएको पार्र्ो । र्वल भरपाई बेगर 
भकु्तानी भएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुि पने रु. 339881 
गो.भौ.नं./तमति क्वारेन्टार्न संचालन नाम भकु्तानी रकम र्वल भरपाई 

रकम 

बढी भकु्तानी कैर्फर्ि 
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469-
2077/3/31 

वडा नं. 7 मा शंकर 
मा.र्व. र नारार्र् 
मा.र्व. गोरहन्ना 

सामार्जक 
पररचालक 
जर्करर् चौधरी 

546000 306119 239881 गो.भौ.नं. 
479 बाट 
100000 
पे.फ. समेि 

479-
2077/3/31 

वडा नं. 8 रा.तन.मा.र्व. 
परररर्ा 

का.स. अतभर्जि 
र्ादव 

100000 0 100000  

जम्मा 646000 306119 339881   
150.  सोझै खररदिः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनेु गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था 

छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझौ गनि सर्कने, रु.५ लाखभन्दा मातथ 
रु. २० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै 
सोझै खररद गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनेु एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभन्दा बढी 
सोझौ खररद गनि नहनेु साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 मा उल्लेख छ । पातलकाले क्वारेन्टार्न संचालनका 
लातग तसरानी, झलु, िन्ना, तसरानी खोल खररद गदाि एकै आपूतििकिािसँग पटक पटक गरी रु. 1320179 को सोझै 
खररद गरेको छ । र्सरी पटक पटक टुके्र र्वलको आधारमा खररद गरेको तनर्तमि देर्खएन । 

गो.भौ.नं./तमति आपूतििकिाि  रकम कैर्फर्ि 

316-2077/2/21 
हस्मति एम्पोररर्म (306833811) 

97971  
340-2077/2/27 830663 13 वटा र्वलबाट 
475-2077/3/31 391545 7 वटा र्वलबाट 

जम्मा 1320179    
 उद्दार, राहि िथा पनुस्थापना खचि  
151.  सोझै  खररदिः- साविजतनक खररद ऐन, २०६३ के दफा ८ (२) मा प्रतिष्पधाि सीतमि हनेु गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद 

गनि नहनेु र दफा ९ मा संभव भएसम्म खररद प्रकृर्ामा सवैलाई सहभागी हनु समान अवसर प्रदान गनि वोलपर 
आव्हन गनुिपने उल्लेख छ । साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१) मा रु. ५ लाखसम्म लागि 
अनमुान भएको मालसामान, परामशि सेवा र तनमािर् कार्ि सोझै खररद गनुि परेमा एकै आतथिक वषिमा एउटै व्र्र्क्त, फमि 
कम्पनी वा संस्थावाट सो सीमा भन्दा वढी सोझै खररद गनि नहनेु व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनको उल्लेर्खि व्र्वस्था 
उपर ध्र्ान ददई र्शलवन्दी दरभाउ पर र वोलपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपनेमा वषिभर नै सोझै खररद र्वतध अपनाई 
खररद गने गरेकोले खररद कार्ि स्वच्छ, तमिव्र्र्ी र तनर्मसंगि छ भनी र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । सोझै खररद कार्िमा 
तनर्न्रर् गरी र्शलवन्दी दरभाउपर र वोलपर आव्हान गरी प्रतिस्पधाि गराई तमिव्र्र्ी र पारदशी गनि िफि  ध्र्ान ददन ु
पदिछ । सोझै खररद गरेको केही तनर्तमि नदेर्खएको केर्ह उदाहरर् देहार्अनसुार छन। 
गो.भौ.नं./तमति र्ववरर् फमि भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

6-
2077/3/22  

चामल दाल समेिका 
राहि सामा्र ी खररद 

स्नेहा गल्ला भण्डार 
(305166823) 

190750 दरभाउपर पेश गरी रामचन्द्र सेलर 
तमलबाट 4140 र्कलो  चामल खररद 
भएकोमा प्रतिर्कलो रु. 42 कै दरले 
थप 3250 र्कलो दरभाउपर  पशे  
नभएको फमिबाट  खररद गरेको ।  

खाने िेल, नून 
समेिका राहि 
सामा्र ी खररद 

बजरंग र्कराना 
भण्डार 
(304533239) 

117719.8
7 

 

5-
2077/3/22 

रहर दाल 10 र्कलो 
समेि 

बजरंग र्कराना 
भण्डार 
(304533239) 

2766.91  

खाने िेल, नून 
समेिका राहि 
सामा्र ी खररद 

बजरंग र्कराना 
भण्डार 
(304533239) 

196674.8
4 

 

जम्मा 507911    
152.  भौचर पेश नभएको :- 4-2077/3/22 वडा नं. 1 का वडा सर्चव श्री नारार्र् र्ादवको गो.भौ.नं. 2-

2077/1/3 मा रु. 500000।- राहि र्विरर् भरपाईको आधारमा पे.फ. गररएको भनी भौचर उठाएकोमा 
लेखापरीक्षर्को क्रममा भौचर पेश नभएकोले सो पेश हनु ुपने रु. 500000 

153.  पेश्कीिः आतथिक कार्ािर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की मातथ पेश्की ददन नहनेु र पेश्की रकम 
िोर्कएको म्र्ाद तभर फछर्ौट गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था छ । कमिचारी,  व्र्र्क्त, संस्थालाई पटक पटक पेश्की मातथ 
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पेश्की ददएको तनम्नानसुारको पेश्की रु.2399200।- आतथिक वषिको अन्त्र्सम्म फछर्ौट नभई बाँकी रहेको देर्खर्ो 
। कार्ािलर् प्रमखुलाई र्जम्मेवार बनाई  तनर्मानसुार असलु फछर्ौट गनुिपने रु. 

 

2399200 

क्र.सं
. 

पशे्की तलनकेो नाम प्रर्ोजन रकम रु. 

1 खररदार र्वरेन्द्र महिो उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 
2 खररदार लर्क्ष्मप्रसाद तसंह उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 

3 खररदार श्रीनारार्र् र्ादव उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 

4 खररदार गरे्श प्रसाद चौधरी उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 

5 खररदार र्वजर् कुमार तसंह उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 

6 खररदार िन्नुकलाल दास उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 

7 खररदार र्वजर् कुमार तसंह उद्दार, राहि िथा पनुस्थािपना खचि 100000 
8 वडा सर्चव तमतथलेस र्ादव सामार्जक सरुक्षा 1699200 

जम्मा 2399200   
154.  बेरुज ुसम्परीक्षर्िः- स्थानीर् सरकार सञ्चाला ऐन, 2074 को दफा 84(२)(घ) र आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् 

उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 39 र 40 अनसुार बेरुजकुो लगि राख्न ेर फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षर् गने दार्र्त्व 
र्जम्मेवार व्र्क्तीको हनेु व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको बाँकी बेरुज ु मध्रे् डोर समक्ष सम्परीक्षर्को लातग रु. 
47678236।- पेश गरेकोमा रु. 47647883।- सम्परीक्षर् गरी जानकारी ददर्एको छ । डोरमा सम्परीक्षर् 
भएको बेरुजकुो र्ववरर् देहार् बमोर्जम छिः- 

आतथिक वषि 
बेरुज ुर्ववरर् 

र्ववरर् 
फर्छ्यौट रकम 

रु. दफा नं. क्र.सं. 
2075/76 16 1 शशिि अनदुान बैंक दार्खला गरी र्फिाि गरेको प्रमार् पेश 

भई फर्छ्यौट  
47447883 

2076/76 121 3 बब्ल ुकापरको पेश्की प्रमार् कागजाि पेश भई फर्छ्यौट 200000 
जम्मा 47647883   

155.  आन्िररक लेखापरीक्षर्को व्र्होरािः-  

ब.उ.र्श.नं. गो.भौ.नं./तमति व्र्होरा रकम 

समातनकरर् 
अनदुान 
(पूजँीगि) 

76-
2076/12/5 

श्री र्शव बाबा सेवा सतमति भंगहा-5 को नाममा रु. 49250।- 
को चेक कार्टएकोमा उक्त चेक नसार्टएकोले सो चेक बमोर्जमको 
रकम र्हसावतमलान गरी प्रमार् पशे गनुिपने । 

49250 

शशिि अनदुान 48-
2077/1/30 

साविजतनक र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लातग तनशलु्क पाठ्य पसु्िक 
अनदुान अन्िगिि रु. 4110020 को पाठ्य पसु्िक खररद अनदुान 
र्विरर् गरेकोमा र्वद्यालर्को नाम नामेसी र्ववरर् राखी प्रमार् पेश 
गनुि पने ।  

4110020 

स्थातनर् 
पूवािधार 
र्वकास 
साझेदार 

3-
2077/1/31 

शे्रस्िा परीक्षर् गदाि र्व.र्प. स्मारक ज्ञानकुि प्रा.र्व. अजगवेा भवन 
तनमािर् उपभोक्ता सतमतिलाई मा ँ शि कन्र्ा तनमािर् सेवाले र्वल 
नम्बर 50 बाट तमति 2076/12/12 र सोही उपभोक्ता 
सतमतिलाई सोही तनमािर् सेवा ले र्वल नम्बर 20 बाट तमति 
2076/12/26 को तबल उपलब्ध गराएकोले र्वल नम्बर र 
तमति क्रमश नभै फरक देर्खएकोले सो को र्थाथि र्ववरर् पत्ता 
लगाउन ुपने देर्खएको । 

 

शे्रस्िा परीक्षर् गदाि र्व.र्प. स्मारक ज्ञानकुि प्रा.र्व. अजगवेा भवन 
तनमािर् उपभोक्ता सतमतिलाई सूर्ाि काष्ठ फतनिचर उद्योगको र्वल 
नम्बर 109 बाट तमति 2076/12/26 र सोही उपभोक्ता 
सतमतिलाई सोही आपूतििकिािको र्वल नम्बर 108 र 107 बाट 
तमति 2076/12/27 को तबल उपलब्ध गराएकोले र्वल नम्बर 
र तमति क्रमश नभै फरक देर्खएकोले सो को र्थाथि र्ववरर् पत्ता 
लगाउन ुपने देर्खएको । साथै र्वल नम्बर 105 मा तमति समेि 
नभएकोले सो समेि एर्कन गनुिपने देर्खन्छ । 

 

  
156.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर्िः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था  



कार्ािलर्को नामिः- भँगाहा नगरपातलका, महोत्तरी  आ.व. २०७६।७७ 

42 

रहेको छ ।  सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउन ेकाम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले लेखापरीक्षर्को क्रममा सम्परीक्षर्को लातग कुनै कागजाि पेश 
गरेको छैन ्। बाँकी बेरुज ुतनर्मानसुार असलु फछिर्ौट गनुिपदिछ । 

157.  संर्चि कोष र बेरुजकुो अवस्थािः पातलकाको संर्चि कोष, बेरुज ु(राजश्व, र्वतनर्ोजन, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
वतगिकरर् र बेरुजकुो अध्र्ावतधक र्स्थति क्रमशिः अनसूुची १, अनसूुची २ र अनसूुची ३ मा समावेश छ ।     
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                                                           सर्ञ्चि कोषको र्ववरर्                                                अनूसचुी-१ 

              2076/77                                             (रु. हजारमा) 

स्थानीर् िह र्जल्ला लेखापरीक्षर् 
रकम 

बरेुजू 

रकम 

प्रतिशि आर् गिवषिको 
र्जम्मेवारी 

 संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व वाडँफाटँ 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पंूजीगि 

खचि 
अन्र् खचि जम्मा 

खचि 
मौज्दाि 

बाकँी 

भँगाहा 
नगरपातलका 

र्जल्ला 1322372 133905 10.13 35922 350811 89176 64648 153754 658389 274957 193475 195551 663983 30328 

 

                                                     बेरुज ुबगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोवार)                           अनूसचुी २ 

         2076/77                                                     (रु. हजारमा) 
स्थानीर् िह र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बरेुजू  प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाकँी बरेुजू  बाकँी बरेुजू  

दफा संख्र्ा 
 रकम 

दफा संख्र्ा 
 

रकम दफा संख्र्ा 
 रकम 

  तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
 

सैर्द्ार्न्िक 
लगिी  

सैर्द्ार्न्िक 
लगिी  

सैर्द्ार्न्िक 

 

लगानी 
 अशलु 
गनुिपने 

अतनर्तमि 
भएको 

 प्रमार् 
कागजाि पेश 
नभएको 

 राजश्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

 सोधभनाि 
नतलएको 

 जम्मा  

कमिचारी 
पेश्की 
अन्र् 

 पेश्की 
जम्मा 

भँगाहा 
नगरपातलका 

र्जल्ला 73 104 133905 0 0 0 73 104 133905 12220 31758 87528 0 0 119286 2399 0 2399 

  

अनूसचुी-३ 

अद्यावतधक वेरुज ुर्स्थति                                                 (रु. हजारमा) 
स्थानीर् िह र्जल्ला गि बषि सम्मको 

वाकँी वरेुज ु

समार्ोजन गि वषि सम्मको 
र्थाथि बरेुज ु

सं प को लातग 
अनरुोध भर् आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 

भएको रकम 

संपरीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही  गनि 
बाकँी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवदेन 
सम्मको वाकँी वरेुज ु

५८ औ ँप्रतिवदेन 
सम्मको वाकँी वरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

भँगाहा 
नगरपातलका 

र्जल्ला 154963 0 154963 47678 47648 30 0 107315 133905 241220 6164 

 


