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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखयााः २०७८/७९  

च.नं.: १५२ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री नगर प्रमखुज्यू,  

बेनी नगरपातलका, 
नगरकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्यस पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायािलयको 
लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्यवस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्यवस्था । सोही 
व्यवस्थाबमोन्जम स्थानीय िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि 
ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा ष्टवत्तीय ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा 
योजना िजुिमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपयोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा 
प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुि रहेको छ।त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण 
गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा पर् याउन ु लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रयाका ष्टवर्यहरु 
तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कायाितवयनबाट 
स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यष्टयिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि 
सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजटे 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्यिा 
रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन।्त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, 
जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र 
कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका  छन।्  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयनु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनयतरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको 
छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा न ै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथयो।लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्यािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

               (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखयााः २०७८/७९   च.नं.: १५२ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            
श्री नगर प्रमूखज्यू,  

बेनी नगरपातलका, 
नगरपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

हामीले बेनी नगरपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय व्यय ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय 
िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ८ लाख बेरुजू देन्खएको छ। सोमध्ये असलु गनुिपने रु. ६५ लाख ५७ हजार, प्रमाण कागजाि पेश 

गनुिपने रु. ३६ लाख १४ हजार तनयतमि गनुिपने रु. १ करोड ६ लाख २९ हजार रहेको छ।   

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।३० मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २९ (उत नतिस) 
यसैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन 
हनु ेकुन ैजानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने स्थानीय 
िहसंग हामी स्वितर छौं । त्यसका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग पयािि र उपयकु्त छन ्भन्ने कुरामा कायािलय ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीय ष्टववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवत्तीय उत्तरदाष्टयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम सही 
र यथाथि हनुे गरी ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अतय गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीय ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आतिररक तनयतरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ। नगर कायिकाररणी, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीय ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतय गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी राय सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो। लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातय स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन 
सबै प्रकारका जालसाजीजतय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन। ष्टवत्तीय ष्टववरणका उपयोगकिािले सामातयिया गने 
आतथिक तनणियमा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा जालसाजीजतय वा अतय गल्िीलाई सारभूि रुपमा 
गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

     
(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
   स्थानीय सन्ञ्चि कोर्ाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ को स्थानीय सन्ञ्चि कोर् आय व्यय ष्टहसावको संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ। 

                                                    

                                                                                                                     

 कोर् िफि को आय व्ययाः 

ष्टववरण ष्टटप्पणी                     यस वर्ि रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति / भकु्तानी वस्िगुि/सोझै भकु्तानी जम्मा 
प्राति (क+ख)  

 
661601229.40 0 661601229.40 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बाँतधन)े  
566902000 536497649.90 0 536497649.90 

11000 कर 11 
110833000 84959401.22 0 84959401.22 

13000 अनदुान  
444899000 439725568 0 439725568 

संघीय सरकार 12 
422604000 419167568 0 419167568 

प्रदेश सरकार 12 22295000 20558000 0 20558000 

14000 अतय राजस्व  11170000 11812680.68 0 11812680.68 

ख.अतय प्राति  
129201000 125103579.50 0 125103579.50 

धरौटी  
0 2863468.50 0 2863468050 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  
129201000 122240111 0 122240111 

भकु्तानी (ग+घ)  
732603000 614480643.20 0 614480643.20 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  603402000 489114203.20  489114203.20 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 
211870000 199738571.70 0 199738571.70 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपयोग 18 
83708000 65280614.50 0 65280614.50 

25000 सहायिा(Subsidy) 18 
84475000 80092613 0 80092613 

26000 अनदुान 18 2068000 1648656 0 1648656 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 2450000 1739232 0 1739232 

28000 अतय खचि 18 1845000 1313721 0 1313721 

31000 गैर ष्टवन्त्तय सम्पत्ती/पूजँीगि खचि 18 216986000 139300795 0 139300795 

घ.अतय भकु्तानी  129201000 125366440 0 125366440 

धरौटी  0 2521952 0 2521952 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  129201000 122240111 0 122240111 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकंी   604377  604377 

ङ.यो वर्िको बचि(तयनु)  36500000 47120586.20 0 47120586.20 

च.गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्या)   54915892.31 0 54915892.31 

वर्ाितिको बाकंी रकम(ङ+च)  

 

102036478.51 

 

102036478.51 

बैंक िथा नगद बाकंी 24  102036478.51  102036478.51 

कोर्को नाम गि बर्िको अल्या यस बर्िको प्राति जम्मा प्राति जम्मा खचि/ष्टफिाि मौज्दाि 

कमिचारी कल्याण कोर् 2751481.90 2000000.00 4751481.90 
213066 4538415.90 

कृष्टर् वन वािावरण व्यवस्थापन ष्टवशेर् कोर् 600000.00 300000.00 900000.00 
0 900000 

स्वास््य सामदुाष्टयक ष्टवशेर् कोर् 450000.00 100000.00 550000.00 
0 550000 

ममिि सम्भार ष्टवशेर् कोर् 1450000.00 500000.00 1950000.00 
0 1950000 

मष्टहला िथा बालबातलका ष्टवशेर् कोर् 1201000.00 500000.00 1701000.00 
0 1701000 

दैवी प्रकोर् उद्दार ष्टवशेर् कोर्  1750000.00 551000.00. 2301000.00 
682605 1618395 

जम्मा 8202481.90 3951000 12153481.90 
895671 11257810.90 
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f बेरुजू रकम 
 पररचयाः स्थानीय नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, 

कायिकारीणी र तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकार संचालन गने उद्देश्यले यस नगरपातलकाको 
स्थापना भएको हो।स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवयलाई प्रविधन गनुि 
र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा 
प्रदान गनुि नगरपातलकाको उद्देश्य रहेको छ।नगरपातलकामा १० वडा, ७६.२५ वगि ष्टक.तम क्षेरफल िथा 
पतछल्लो जनगणना अनसुार ३३४९८ जनसंखया रहको छ। 

 

 लेखापरीक्षणको क्रममा असूलीाः राष्ट्रपति रतनङ न्शल्डको १७ जनाको भत्ता रकम रु.३४५००।०० र 
न्शक्षारिफि को प्राष्टवतधक धारिफि को न्शक्षकको रु.१२०००।०० समेि गरी रु.४६५००।०० असूल भई 
दान्खला भएको छ।  

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरण – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपातलकाले प्रत्येक वर्िको श्रावण 
१ गिेदेन्ख आगामी वर्िको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कायम गरी आय र व्ययको ष्टहसाव 
राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार पातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणलीको व्यवस्थापन 
गनुिपदिछ।यस सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन ्

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

• पातलकावाट प्राि सरुको अनसुचुी २१ मा ष्टवतभन्न तनकायमा ष्टफिाि गनुिपने अनदुान रु.२८२६९३६५।७० 
देखाएकोमा तमति २०७७।०३।३१ मा ष्टवतभन्न गौश्वारा भौचरबाट सम्पूणि रकम सम्वन्तधि तनकायमा ष्टफिाि 
गरेको  प्रमाण पेश भएको छ। 

• पातलकाले पेश गरेको प्रमान्णि एष्टककृि आतथिक ष्टववरण अनसुार वर्ाितिको बैंक मौज्दाि कोर् िथा धरौटी 
खािा समेि गरी रु.८५७४९६७८।०० रहेको छ।शरुको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदन मलेप फारम नं २७२ अनसुार 
रु.१०२०३६४७८।५१ रहेकोमा आर्ाढ मसातिमा ष्टफिाि भएको रु.२८२६९३६५।७० घटाई 
रु.७३७६७११२।३० देन्खयो।एष्टककृि आ ष्टव र सरुमा फरक परेको रु११९८२५६५।७० ष्टवभन्न 
कोर्मा रहेको भतनएकोमा पातलकाबाट पेश भएको कोर् खािाको ष्टववरणमा  रु ११२५७८१०।९० मार 
रहेकोले एष्टककृि आतथिक तबवरणमा बढी  देन्खएको रु ७२४७५४।८० को सम्वतधमा पातलकबाट एष्टकन 
गरी सोको यथाथि  ष्टववरण पेश गनुिपनुिपदिछ। 

• कमिचारी कल्याण कोर्बाट यस आ व मा रु २१३०६६।०० खचि भएकोमा सो रकम ऐन्छछक अवकाश 
भएका कमिचारी सव इ श्री हरर आचायिलाई संन्चि ष्टवदावापि भकु्तानी भएको। 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आर्ाढ मसाति तभर सबै खचि खािाहरु बतद गरी खचि 
हनु बाँकी रकम संन्चिकोर् ष्टफिाि व्यवस्था भए बमोन्जम नगरपातलकाले पेश गरेको एष्टककृि आतथिक 
ष्टववरण अनसुार सबै खािाहरुको रकम २०७७।०३।३१ खचि खािाबाट ष्टफिाि गरी संन्चि कोर्मा 
आम्दानी बाँतधएको छ। 

• स्थानीय कोर्को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कायम गनि महालेखा 
तनयतरक कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संन्चि कोर् व्यवस्थापन प्रणाली (सरु) अनसुारको ष्टवत्तीय 
प्रतिवेदन र  पातलकाले पेश गरेको एष्टककृि आतथिक ष्टववरणको ि्याङ्कमा एकरुपिा देन्खदैन ।  

त्यसैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

 

2.  गि आ वको न्जम्मेवारी अ ल्यााः धरौटी िथा ष्टवतभन्न कोर् बाहेकको न्जम्मेवारी अ ल्या लाई यस प्रकार उल्लेख  
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गररएको छ।  
 ०७६ 

आर्ाढको 
बैंक 
मौज्दाि 

म ले प को 
प्रतिवदेन अनसुार 
न्जम्मेवारी सानुिपने 
रकम 

०७५।७६ को 
चेक साट्न 
बाँकीको ष्टववरण 

२०७६ श्रावण 
३१ गिेको बैंक 
मौज्दाि  

वास्िष्टवक 
न्जम्मेवारी 
सानुिपने रकम 

आ व ०७६।७७ 
मा न्जम्मेवारी 
साररएको रकम 

कैष्टफयि  

69557337 69557337 23586190.61 45971146.39 45971146.39 46915892 

944746.00 

बढी साररएको  

पेश भएको ष्टववरण अनसुार आ व ०७६।७७ मा कोर् बाहेक रु ४६५४२९०५।०० न्जम्मेवारी सानुिपनेमा रु. 
४६९१५८९२।०० सारेको पाइयो।बढी न्जम्मेवारी रु.३७२९८७।०० को सम्वतधमा पातलकाले स्पि 
पानुिपदिछ।साथै सरुमा त्यो भतदा बढी न्जम्मेवारी रु.५४९१५८९२।३१ भएकोमा न्ज स स बाट प्राि भएको 
रु.८० लाख समेि सोमा समावेश भएको पातलकाको भनाई रहेको छ। 

 

3.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनयतरण 
प्रणाली ियार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन।यस सम्वतधमा देन्खएका अतय व्यहोराहरु िपन्शल 
वमोन्जम रहेका छन ।  
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्यांक 

संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम ढाँचामा 

वाष्टर्िक प्रतिवेदन ियार गरेको पाईएन।  

• पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि कायिक्रम 
िथा योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति ियार गरेको 
पाईएन।  

• कायािलयको शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण 
ियार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा यष्टकन गनि सष्टकए। 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन। 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्यकालीन खचि संरचना ियार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका 
ष्टवर्यमा स्थानीयस्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्य क्षेरगि मध्यकालीन िथा 
दीघिकालीन ष्टवकास योजना ियार गरी कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन। 

• स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन हनुे आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक खडा 
गरेको देन्खएन। 

• ददगो तबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने र 
मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक मलु्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन। 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहायक न्जतसी खािा अध्यावतधक नगरी वडा कायािलय 
िथा ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईयो। 

• वडा कायािलयमा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्यावतधक गरेको पाईएन। 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरेको 
पाईएन।  
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• मलु्य अतभवृष्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस 
गरेको पाइएन। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रान्ख कायािलय प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

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

• स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा प्रयोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

• साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अनसुार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका आयोजना िथा 
कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न योजना तनमािण कायि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार मातयिा प्राि हनु ेगरी दिाि गरेको पाइएन।  

• पातलकाले आयोजना कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्न े
आयोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान ियार गरेको 
देन्खएन। 

• सञ्चातलि योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र 
कायिसम्पादन लगायिका ष्टवर्यमा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षणलाई अतनवायि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन योजना ियार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्यनजर राखदै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कायियोजना ियार गरेको पाईएन।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  र प्रशासतनकिफि  समेि ६३ 
कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा ४५ पदपूिी भई १८ पदमा ररक्त दरवतदी रहेको देन्खतछ।उक्त 
ररक्त पद पूतिि गनेिफि  पातलकाले ध्यान ददनपुने देन्खयो।  

• सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कायाितवयन न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयतर िय गरेको पाईएन। 

• संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस पातलकामा 
समाष्टहि भएका साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि ियार गरेको 
पाईएन।  

• आतथिक कायितबतध तनयमावली २०६४ को तनयम ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक रुपमा 
दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कायािलय प्रमखुले कारण उल्लेख गरी 
साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय िह अतिरगिका वडाहरुले कतिपयले पतर 
ददन,  मातसक रुपमा र कतिपयले २, ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला गने गरेको, 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीय िहले भ–ू जोन्खम संवेदनशीलिाका 
आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्यस्िो मापदण्डको अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा 
मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्ने व्यवस्था भएकोमा यस स्थानीय िहले जग्गाको उपयोग सम्बतधी 
मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

• वजेट िथा वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति ियार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि िथा ष्टवर्यगि 
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अनदुानको कायिक्रम कायाितवयनमा आए नआएको र कायिक्रम अनसुारको प्रगति भए नभएको संवतधमा 
एष्टकन गनि सष्टकएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमोन्जम कमिचारीहरुको कायि ष्टववरण वनाई लाग ु गरेको 
पाईएन । 

• साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७  उपतनयम (११) मा तनमािण कायि सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले ष्टवगि 
वर्िदेन्ख भएको कायिको लगि नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा ष्टवतनयोजन हनु सक्न े
देन्खएको,  

• सूचना अतधकारीको काम, कििव्य र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको 
माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने जसमा सूचना माग 
गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख भएकोमा सूचना माग र 
प्रबाहको अतभलेख व्यबस्थापन नगरेको, 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका ष्टवर्यमा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनयम तनदेन्शका, कायिष्टवतध र मापदण्ड बनाउनपुनेमा यस 
पातलकाले हालसम्म आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका २९ वटा तनदेन्शका, कायिष्टवतध िथा मापदण्ड बनाई लागू 
गरेको भएिा पतन पातलकाबाट सम्पादन हनुे कायिसंग सम्वन्तधि कायिष्टवतध िथा मूखय ऐन नै नवनाई 
कायिष्टवतध वनाएको पाइयो। 

• फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्यवस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्ने 
न्जम्मेवारी स्थानीय िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि ददघिकातलन योजना 
वनाई कायाितवयन गरेको पाइएन। 

• सामान्जक सरुक्षा तनयमावली २०७६, को तनयम २३(१) मा स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण 
गररएको सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्िक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा ियार 
गरी ष्टवभाग िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्य हेने तनकायमा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समयमा 
प्रतिवेदन गने कायि गरेको पाइएन। 

• तनन्स्क्रय खािााः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रकम संचालन कायिष्टवतध २०७५ अनससूुन्च ७ को बुंदा न ७ मा 
सामान्जक सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा संचालन गने बैंक िथा ष्टवन्त्तय संस्थाले यस प्रकारका ष्टववरण खािाहरु 
मध्ये तनन्स्क्रय खािाको ष्टववरण प्रत्येक श्रावण र माघ अनसुचुी ८ को बुंदा नं १० मा बैंकले तनन्रक्रय  

खािाको ष्टववरण स्थानीय िहलाई ददनपुने ब्यवस्था छ।.लेखापरीक्षणको क्रममा ष्टववरण माग गरेकोमा समेि  
तनन्स्क्रय खािाको प्रमान्णि ष्टववरण प्राि नभएकोले तनन्स्क्रय खािा भए नभएको यष्टकन हनु सकेन। 

• पातलका र अतिगििका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर िथा ष्टवद्यतुिय सामान 
लगायिका सम्पत्तीको मलु्याङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वसनीय बनाई सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ।  

4.  बजेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय िहले 
आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ।सोही 
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ।यस स्थानीय िहमा रु.५२ करोड ९५ लाख 
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९८ हजारको बजेट २०७६।०३।१० गिे सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।२३ मा पाररि भएको 
छ।बजेट पाररि पश्चाि नगरपातलका प्रमखुले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने 
अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था अनसुार २०७६।३।२७ मा प्रमखु प्रशासष्टकय अतधकृिलाई अन्खियारी प्रदान 
गरेको पाइयो। 

5.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररछछेद ३ मा पातलका िथा वडा कायािलयको काम 
कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ।पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार यस वर्ि घरबाटो तसफाररसमा २९९, 
जतमदिाि ६४९ , मतृ्यदुिाि २२९ , नािा प्रमान्णि ५०८ ,नागरीकिा न्शफाररश १२४४, वसाइसराई ३६ र 
अतय २०१ वटा दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देन्खयो।पातलकाले  अतयमा २०१ भनी यसतभर 
कुन कुन नखलुाएकोले यथाथि मान्न सष्टकएन।िसथि पातलकाले स्थानीय ि्यांक सम्वतधी नीति, कानून िथा 
मापदण्ड समेि वनाएको छैन।ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्यवन्स्थि गनुि पदिछ । 

 

6.  तयायीक सतमति – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
तयाय सम्पादन प्रष्टक्रयाको व्यवस्था गरेको छ।सतमतिमा परेको उजरुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद 
दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउन े व्यवस्था छ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि 
फछ्र्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी शूतय र यो बर्ि थप भएको १३ गरी कुल १३ ष्टववाद 
दिाि भएकोमा १० वटा मार फछ्र्यौट भई ३ बाँकी देन्खतछ।तयाय सम्पादन प्रष्टक्रयालाई ऐनले िोकेको 
म्यादतभर फछ्र्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ। 

 

7.  चौमातसको खचिको न्स्थतिाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कायिलक्ष्य िथा 
कयािक्रम बमोन्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुिपने व्यवस्था छ।कायािलयले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसकगि पून्जगि खचिको न्स्थति देहाय बमोन्जम छ।आर्ाढ मष्टहनामा मार  कूल 
वाष्टर्िक खचिको कररव ४७ प्रतिशि खचि भएको ।यसरी आतथिक वर्िको अतत्यतिर मार अतधक खचि गरी योजना 
संचालन गदाि संचातलि कायिक्रम िथा तनतमिि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपना समेि प्रभाव पने हनु सक्छ । 
त्यसैले पातलकाले तनधािररि समयतभर कायि सम्पादन गनुिपदिछ ।                        (रु. हजारमा) 

 

 तस.नं
. पूजँीगि खचि शीर्िक कुल खचि 

चौमातसक खचि  
आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो चौमातसक 

1.  
सम्पूणि पूनँ्जगि न्शर्िक 

139300 

 

5574 
 

28908 
 

104818 61020 

 
खचि प्रतिशि 

100 4.00 20.76 75.24 43.80 

 
 

8.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट ष्टवतनयोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचिको न्स्थतिको 
देहाय बमोन्जम रहेको छ ।                                                                (रु 
हजारमा) 

 

 मखुय क्षेर वाष्टर्िक वजेट  खचि रकम  कुल  मध्ये खचि प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 24919 20179 4.12 
सामान्जक क्षेर 329432 302092 61.76 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 142915 89293 18.25 

 ष्टवन्त्तय व्यवस्थापन िगा सशुासन  10723 8068 1.66 

कायि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 95413 69483 14.21 
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जम्मा 603402 489115 100  
9.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले यसबर्ि कुल आन्तिरक आयबाट रु. २  करोड ०८ लाख ६७ हजार, राजस्व बाँडफाँड 

र अनदुानबाट रु.५१ करोड ७५६लाख ३१ हजार समेि रु.५३ करोड ६४ लाख ९७ हजार आम्दानी 
भएकोमा चालिुफि  रु.३४ करोड ९८ लाख १४ हजार  र पूनँ्जगििफि  रु.१३ करोड ९३ लाख २८ समेि 
रु.४८ करोड ९१ लाख १४ हजार खचि भएको छ।खचि मध्ये आतिररक आयको ष्टहस्सा कररव ४.२७ प्रतिशि 
रहेको छ। यसबर्ि पदातधकारी सतुबधामा रु.१ करोड ०९ लाख ६२ खचि भएको छ जनु आतिररक आयको 
५२.५३ प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७१=५२ 

प्रतिशि चाल ु र २८.४८ प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ।यसबाट पातलकाहरुले तबकास 
तनमािण प्रयोजनमा तयनु खचि गरी प्रशासतनक प्रयोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ।प्रशासतनक खचि तनयतरण गदै 
प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

10.  योजना र कायाितवयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्यवस्था 
छ।साथै योजना बनाउँदा मध्यम िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेि ियार गरी 
कायाितवयनमा ल्याउन ु पने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले योजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्यवस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र योजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ।साना िथा टुके्र योजनामा वजेट ष्टवतनयोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा यस्िा कायिमा 
तनयतरण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।यस वर्ि संचातलि योजनाहरु देहायअनसुार 
छन:्  
क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम (रु हजारमा) 

१ रु १ लाख भतदा कमको योजना नभएको नभएको 
२ रु १ लाख एक देन्ख ५ लाख सम्मका योजना 121 47701 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका योजना 
40 63639 

४ रु १० लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा योजना 
43 62999 

५ रु ५० लाख भतदा मातथका योजनाहरु 
9 71720 

   जम्मा 
213 246059 

 

 

11.  कल्याण कोर्ाः ४७०।२०७७।०३।२९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीय 
िहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कायिरि प्रत्येक कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० 
प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्यवस्था छ।पातलकाले 
चाल ुआतथिक वर्िमा कमिचारीिफि को १० प्रतिशि कट्टी नगरी समातनकरण अनदुानवाट रु.२० लाख कमिचारी 
कल्याण कोर्मा जम्मा गरेको छ।हालसम्म उक्त कोर्मा रु.४७ लाख ५२ हजार रकम जम्मा भएकोमा उक्त 
रकमको खचिको कायिष्टवतध नवनाएकाले पातलकाले कायिष्टवतध वनाउने िफि  ध्यान ददनपुने देन्खयो। 

 

12.  आतथिक सहायिााः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथिक सहायिा, चतदा, 
परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देन्खंदैन।यस स्थानीय िहले यो वर्ि ष्टवतभन्न  
व्यन्क्त एवं संघ संस्थालाई रु.१७ लाख ३९ हजार आतथिक सहायिा ष्टविरण गरेको पाइयो।यस्िो खचिमा 
तमिव्यष्टयिा कायम गनुि पदिछ। 

 

 आतिररक आयिफि ाः  

13.  आतिररक आयM स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररछछेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तय अतधकार क्षेरको 
वारेमा व्यवस्था गरेको छ िथा आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक 
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िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने, रतसद तनयतरण खािा राख्नपुने, वडा 
कायिलयहरुमा पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर 
अनसुार उठाएको आय र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा यो वर्ि घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्त कर, 
मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतय आयवापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन गनि सष्टकएन।यो वर्ि 
आतिररक आयवापि रु=२ करोड ०८ लाख ६७ हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्यक 
म +=ले=प=फा=न=हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक गरी आतिररक आयलाई पारदशी गने गराउने र आयको उन्चि 
अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

13.1.  आतिररक आयको ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले यस वर्ि राजश्व वाँडफाड समेि रु=१२ करोड २० लाख ०३ हजार 
आतिररक आय प्राि हनुे अनमुान गरेकोमा सरुको ष्टवत्तीय प्रतिवेदनको अनसुचुी ११ अनसुार जम्मा रु=९ करोड 
६७ लाख ७२ हजार मार प्राि गरेको देन्खतछ।अनमुान गरेका िीन न्शर्िकमा शूतय राजश्व संकलन भएको 
पाइयो।सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर िथा जलस्रोि सम्वतधी दस्िरुमा शूतय आय भएकोमा अनमुानमा 
रान्खएको िर उक्त न्शर्िकमा शूतय आय हनुलेु आगामी वर्िमा पातलकाले आयको प्रक्क्षेपणमा ध्यान ददनपुने 
देन्खयो। 

 

13.2.  व्यवसाय दिाि िथा नवीकरणाः पातलकाले हरेक आतथिक वर्िमा आतथिक ऐनर्द्ारा पातलकातभर सञ्चालनमा रहेक 
ष्टवतभन्न व्यवसायको नष्टवकरण सम्वतधमा करका दरहरु तनधािरण गदै आएकोमा पातलकामा आ=व= २०७६।७७ 
सम्म दिाि भएका कुल ११५१ वटा व्यवसायमध्ये आ=व= २०७६।७७ मा ८३० वटा मार पातलकामा 
नष्टवकरण भई सञ्चालनमा रहेको पाइयो।नष्टवकरण भएकावाट आ व २०७६।७७ मा तनधािररि दरमा राजस्व 
संकलन भएको छ भने नष्टवकरण गनि वाँकी ३२१ व्यवसायवाट के कति राजस्व उठाउन वाँकी छ सोको 
एष्टकन गनि सष्टकएन।पातलकावाट प्राि ष्टववरणअनसुार नष्टवकरण नभएका ३२१ वटा व्यवसायको नष्टवकरण 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन नभएकोले सोबाट प्राि हनुपुने राजस्व पातलकामा संकलन नभएको 
देन्खतछ।पातलकाले व्यवसाय कर तिनुिपने करदािा कर तिनि आएपतछ मार कर तलने र वाँकी वक्यौिा कर 
संकलन गनि ठोस पहल गरेको देन्खदैन।जसबाट पातलकामा सम्वन्तधि आतथिक वर्िमा संकलन हनुपुने राजस्व 
संकलन हनु नसकेको देन्खतछ।पातलकाले यस सम्वतधमा समयमा नै व्यवसायको नवीकरण गरी सोही आतथिक 
वर्िमा राजश्व आम्दानी गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ।  

 

13.3.  तनणिय बमोन्जम पातलकामा रकम प्राि नभएकोाः पातलका र गलेश्वरधाम ष्टवकास सतमतिबीच तमति 
२०७१।०३।२६ गिेका ददन गलेश्वर मन्तदर पररसरतभरको आम्दानी खचिको बारेमा सतमतिका अध्यक्ष 
लगायिका अतय सरोकारवालासंगको बैठकको तनयणि न=१ मा छलफल गरी गलेश्वरधाम ष्टवकास सतमतिले 
तनयतमि आम्दानीको लातग व्यापारीक प्रयोजनको लातग  भाडामा लगाएका सटर िथा छाप्राहरुबाट प्राि हनुे 
रकमको २५ प्रतिशि रकम नगरपातलकामा बझुाउने गरी संझौिा भएकोमा उक्त क्षेरबाट हालसम्म कति पतन 
रकम प्राि नभएको िथा उक्त क्षेरतभर कति सटर िथा छाप्रोहरु भाडामा लगाएको सोको एष्टकन समेि 
नभएकोले पातलकाले सोको एष्टकन गरी संझौिा बमोन्जमको रकम प्राि गनुिपदिछ। 

 

13.4.  संझौिा बमोन्जमको रकम प्राि नभएकोाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ बमोन्जम 
दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने िथा साविजतनक तनकायले प्राि 
गनुिपने आम्दानी समयमै प्रािी गरी वैक दान्खला गनुिपने व्यवस्था रहेकोमा पातलकाको क्षेरातधकार तभर पने 
तनम्न न्शर्िकबाट संझौिा अनसुार वाष्टर्िक रु=३४०९१०४।०० आम्दानी हनुपुनेमा रु=१४०९२०४।०० मार 
आय प्राि भएकोले संझौिा बमोन्जम प्राि नभएको रु=१२११७१६।०० सम्वन्तधिबाट असूल गरी स्थानीय 
संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु== 

 

 

 

 

 

1211716/- 

 तस न  न्शर्िक  जम्मा प्राि हनुपुने   प्राि हनुपुने प्राि भएको कम आम्दानी  
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संखया  मातसक आम्दानी  बाष्टर्िक 
आम्दानी  

बाष्टर्िक 
आम्दानी  

1.  काउतटरबाट 11 55000 660000 

1409204 1999900 

2.  छाप्रो एंव ट्याङ्कीबाट  2 55775 669300 

3.  कोठाभाडाबाट 
13 165317 1983804 

4.  ठेला िथा साविजतनक जग्गाबाट 
10 8000 96000 

  जम्मा 
284092 3409104 1409204 1999900  

 मातथ उन्ल्लन्खि रकममा साविजतनक जग्गा प्रयोग गरी बसेका यािायाि व्यवसायीहरुलाई २०७६ साल चैर 
देन्ख भार सम्म ६ मष्टहनाको र ठेलागाँडाको २ मष्टहनाको छुट ददने कायिपातलकाको तनणिय बमोन्जम उन्ल्लन्खि 
रकम रु=१९९९९००।०० मा रु=७८८१८४।०० छुट रकम घटाई बाँकी रु=१२११७१६।०० वेरुज ुकायम 
भएको छ। 

 

13.5.  कम राजश्व असूलीाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क मा नगरपातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको वािावरणीय मूल्यांकन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीय परीक्षणबाट िोष्टकएको पररमाणमा स्लेट, ढंुगा, 
बालवुाको ष्टवक्रीवापि प्राि रकम पातलकाको संन्चि कोर्मा जम्मा गने िथा गडण्की प्रदेश सरकार ढंुगा, तगट्टी, 
बालवुा उत्खनन संकलन क्रतसङ्ग र ष्टवक्रीष्टविरण िथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवन्स्थि गने 
कायिष्टवतध, २०७५ मा सम्वन्तधि स्थानीय िहले दोस्रो पक्षसंग ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन ठेक्का संझौिा गदाि 
प्रदेश सरकारले िोकेको दरमा संझौिा गरी सोही बमोन्जम राजश्व संकलन गनिपने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले 
तनम्न तनमािण व्यवसायीसंग आ.व ०७६।७७ को अतत्यसम्ममा सवै ष्टकस्िाको रकम बझुाउने गरी आफ्नो 
क्षेरतभरको ढंुगा, तगट्टी िथा बालवुा उखखननको ठेक्का संझौिा गरेकोमा संझौिा बमोन्जमको रकम हालसम्म पतन 
प्राि नभएकोले सम्वन्तधिबाट रु. ४७३३९।०० असूल गरी स्थानीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47339/- 

 तस न  घाटको नाम तनमािण व्यवसायी एंव 
व्यन्क्त 

ठेक्का न  संझौिा बमोन्जम प्राि 
हनुपुने रकम 

प्राि भएको 
रकम  

उठ्न बाकँी 
रकम 

1.  अन्ग्नखेि िल्लो चतुरनी  सोमरस तनमािण सेवा  
1 258000 241745 16255 

2.  मातथल्लो सजेनी वगर रुर बहादरु घिी  
2 501000 469916 31084 

  जम्मा  
 759000 711661 47339 

 
 

13.6.  तनणिय बमोन्जमको रकम प्राि नभएकोाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ बमोन्जम 
दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने िथा साविजतनक तनकायले प्राि 
गनुिपने आम्दानी समयमै प्रािी गरी वैक दान्खला गनुिपने पातलकाबाट भएको तनणिय िथा संझौिा बमोन्जमको 
रकम संकलन गनुिपनेमा पातलकाको क्षेरातधकार तभर पने तसंगा िािोपानी कुण्डमा लगाईने प्रवेश शलु्क र 
सहयोग रतसदको कूल रकमको २५ प्रतिशिले हनुे रकम नगरपातलकामा जम्मा गने तमति २०७१।०३।०५ 
को तनणिय न १ ले गरेकोमा संझौिा िथा तनणिय बमोन्जमको रकम प्राि नभएकोले कुण्डको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन अनसुार उक्त कुण्डमा उन्ल्लन्खि न्शर्िकबाट आतथिक वर्ि २०७५।७६ मा रु=८४३५५३३।०० िथा 
आ=व= ०७६।७७ को प्रमान्णि आतथिक ष्टववरणमा रु=६५९५६०८।०० समेि गरी रु= १५०३११४१।०० 
प्राि भएकोले उक्त रकमको २५ प्रतिशिले हनुे रु=३७५७७८५।०० पातलकामा प्राि नभएकोले उक्त रकम 
असूल गरी स्थानीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनिपने रु== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  3757785/- 

 आ व  न्शर्िक  संकतलि रकम २५ प्रतिशिले हनुे रकम 

 

 

075.76 

प्रवेश शलु्क बापि  5479200 1369800 

चतदा सहयोग  2433282 608321 

तमनीकुण्ड  
459600 114900 

बाथटप 
63451 15863 
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जम्मा  
8435533 2108884 

076.77 

प्रवेश शलु्क बापि  3737751 934438 

चतदा सहयोग  1975957 493989 

तमनीकुण्ड  
845900 211475 

बाथटप 
3 000 9000 

जम्मा  
6595608 1648902 

 कूल जम्मा  
15031141 3757785  

 कोतभड–१९ िफि ाः   

14.  आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनयतरणको लातग भएको आम्दानी िथा 
खचिको ष्टववरण िथा नमनुा छनौटको आधारमा शे्रस्िा परीक्षणबाट देन्खएका व्यहोराहरु तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दनी स्रोि रकम  खचि न्शर्िक  रकम  
स्थानीय िहको आफ्न ैस्रोिबाट 10605000 राहि ष्टविरण 

3382904 
संन्घय कोतभड कोर्वाट 265375 क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्यवस्थापन 

117655 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 1000000 और्धी, स्वास््य उपकरण िथा सामाग्री खररद 

1565963 
अतय स्रोिवाट 1854998 जनशक्ती पररचालन  

514936 

न्ज= स= स= बाट  0.00 आईलेशन केतर 
1783000 

  अतय न्शर्िकमा 
772191 

  वाँकी  
5588724 

जम्मा  13725373 जम्मा  
13725373 

 
 

 कोरोना तनयतरण िथा रोकथाम सम्वन्तध भएको खचिमा अतय न्शर्िकमा रु ७७२१९१।०० खचि भएकोमा उक्त 
रकम कुन कुन न्शर्िकमा भएको पातलकाबाट सोको एष्टकन ष्टववरण पेश हनुपुदिछ। 

 

14.1.  प्रतिकायि (स्वंमसेवक) मा भएको खचिाः नगरपातलकाले  कोतभड १९ को समयमा कोतभडको रोकथाम, तनयतरण 
िथा व्यवस्थापनको लातग प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा कोतभड १९ प्रतिकायि वडास्िरीय 
सतमतिको गठन गरी प्रत्येक वडाका नाकाहरुमा प्रति वडा ५ जनाका दरले उक्त समयमा रोजगारी गमुेका, 
गररव, ष्टवपन्न ब्यन्क्तहरु सन्म्मतलि स्वंमसेवक समूह गठन गरी ६ वटै वडाबाट तनम्न नसुार  उनीहरुलाई ३० 
ददनको प्रतिददन रु=५००।०० का दरले भकु्तानी भएको जम्मा रु=३७२५००।०० खचि भएकोमा यसरी भएको 
खचिलाई तनयम संमि मान्ने आधार नदेन्खएको रु== 

 

 

 

 

 

372500/- 

 तस न  वडा न  स्वंमसेवक संखया  जम्मा ददन दर  जम्मा खचि 
1 4 5 22 500 55000 
2 5 5 22 500 55000 

3 6 5 22 500 55000 

4 7 5 14 500 35000 

5 8 5 20 500 50000 

6 10 5 49 500 122500 

जम्मा  30 149 3000 372500 

 

 

 समानीकरण चालाुः  

15.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट अनमुान 
आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले यो 
वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु.३२ लाख ८७ हजार खचि गरेको छ।यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुिपदिछ। 

 

16.  कृष्टर्मा अनदुानाः कृष्टर् अनदुानको रकम ष्टविरण गदाि तनन्श् चि मापदण्ड िथा कायिष्टवधी बनाएर मार ष्टविरण  
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गनुिपदिछ।सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुयोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचिको साविजतनष्टकरण 
एवं अनगुमन हनु ु पदिछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संयतर ष्टवकास गनुिपदिछ।साथै अनदुानमा ष्टवउ 
ष्टविरण गदाि जग्गाको स्वामीत्व हेरेर मार ष्टविरण गनुिपदिछ।पातलकाले स्पि कायिष्टवतध वेगर तनणियका आधारमा 
मार कृष्टर् अनदुान ष्टविरण गरेको पाइयो। यस सम्वतधमा पातलकाले ध्यान ददनपुने देन्खतछ।    

17.  दोहोरो सषु्टवधााः गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यको सषु्टवधा सम्वतधी 
ऐन, २०७४ को दफा ८ मा सरकारी कोर्बाट तनवृन्त्तभरण पाएको व्यन्क्त पदातधकारी वा सदस्यमा तनवािन्चि वा 
मनोनयन भएमा त्यस्िो पदातधकारी वा सदस्यले तनवृन्त्तभरण वा ऐन बमोन्जमको मातसक सषु्टवधा मध्ये एउटा 
मार सषु्टवधा पाउने व्यवस्था गरेकोमा उक्त ऐनमा संशोधन गनि तमति २०७६ भार १३ गिे प्रकान्शि 
राजपरनसुार पाररश्रतमक र सषु्टवधा सम्वतधी केही कानूनलाई संशोधन गनि वनेको ऐन, २०७६ को दफा २ ले 
साष्टवकको दफा ८ लाई न्झष्टकएकोमा पातलकाका पदातधकारीले उक्त तमति पश्चािको मार दोहोरो  सषु्टवधा तलन 
तमल्नेमा तनम्न पदातधकारीले श्रावण िथा भारको १२ सम्मको दोहोरो सषु्टवधा तलएकोले ऐनको ष्टवपरीि बढी 
सषु्टवधा तलएको रकम रु.१०३९५०।०० सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

103950/- 

 पद  नाम थर  सषु्टवधा तलएको मष्टहना  रकम  बढी खचि 
नगर प्रमखु हरी कुमार शे्रष्ठ  २०७६ साल श्रावण र भार १२ सम्म 

48510 48510 

वडाध्यक्ष  गोष्टवतद पौडेल  २०७६ साल श्रावण र भार १२ सम्म 
27720 27720 

वडा सदस्य टेक बहादरु थापा २०७६ साल श्रावण र भार १२ सम्म 
13860 13860 

वडा सदस्य  दयासागर शमाि  २०७६ साल श्रावण र भार १२ सम्म 
13860 13860 

  जम्मा 
103950 103950 

 
 

18.  सोझै खररदाः साविजतनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ८५(४) अनसुार साविजतनक तनकायले एक लाख 
भतदा वढी रकमको सोझै खररद गदाि मौजदुा सनु्चमा रहेका कम्िीमा िीनवटा आपतििकिाि, तनमािण व्यवसायी, 
परामशिदािा वा सेवाप्रदायकवाट तलन्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुिपने िथा तनयमावलीको 
तनयम १९ मा साविजतनक तनकायले रु. २०(बीस) हजार भतदा बढीको कुनै खररद गदाि आतिररक राजश्व 
कायािलयबाट स्थायी लेखा नम्वर िथा मू .अ. कर दिाि प्रमाणपर प्राि गरेका व्यन्क्त, फमि  िथा संस्थासंग मार 
खररद गनुिपनेमा पातलकाले तनयमको पररतधतभर नभई ष्टवतभन्न फमिसंग पटक पटक गरी ष्टवतभन्न तमतिमा वाष्टर्िक  
रु ३६ लाख ८१ हजार मूल्यका मालसामान खररद गदाि स्थायी लेखा नम्वर िथा मू .अ. कर दिाि प्रमाणपर 
प्राि गरेका व्यन्क्त, फमि  िथा संस्थासंग नगरी  भण्डार शाखाबाट सामातय न्चट न्स्लपका आधारमा एंव तलन्खि 
दरभाउपर वा प्रस्िाव वेगर नै खररद गरेको पाइयो।यसरी तनयमावली ष्टवपररि खररद गरेको कायि अतनयतमि 
देन्खएको रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3681000/- 

19.  दोहोरो अनगुमन भत्तााः२३३।२०७६।१२।०७ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाँउसभा, न्जल्लासभा र 
न्जल्ला समतवय सतमतिका सदस्यले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को दफा ९ मा पदातधकारीहरुले 
आफ्नो क्षेरतभरको काममा दैतनक भत्तावापिको रकम समेि तलन नतमल्ने िथा अनसूुचीको (ख) मा 
नगरपातलकाका पदातधकारीहरुले पाउने मातसक अनगुमन सषु्टवधा वापि सम्पूणि पदातधकारीहरुले कातििकदेन्ख 
आर्ाढ सम्मको एकमिु रुपमा िोष्टकएको दरमा सषु्टवधा तलएकोमा ऐनले िोकेको भतदा फरक समेि भकु्तानी 
तलएकोले उन्ल्लन्खि गोश्वारा भौचरबाट भकु्तानी पाउने ७ जना वडाध्यक्ष, ४ कायिपातलका सदस्य िथा २२ जना 
वडा सदस्यहरुबाट दामासाहीले दोहोरो तलएको जम्मा रु. १२५१००।०० असूल गरी स्थानीय संन्चि कोर्मा 
दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

125100/- 
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20.  स्वीकृि दरवतदी वेगरको करार सेवााः संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयले २०७४।१२।१४ मा 
जारी स्थानीय िहमा करारमा जनशन्क्त व्यवस्थापन गने कायिष्टवतध, २०७४ मा स्वीकृि दरवतदी भतदा अतय 
रुपमा कमिचारीहरु राखी िलव भत्ता वा पाररश्रतमक भकु्तानी गनि नतमल्ने र त्यस्िो कायि प्रचतलि कानून ष्टवपरीि 
भई भकु्तानी गने पदातधकारीबाट असूल उपर गनुिपने व्यवस्था गरेको छ।नगरपातलकाले स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ र ८७ िथा मतरालयबाट जारी भएको उपरोक्त कायिष्टवतधमा उन्ल्लन्खि 
ष्टवपरीिको ष्टवतभन्न ३ पदमा जम्मा ६ जनालाई मातसक जम्मा रु=१ लाख ५८ हजारका का दरले िलब सषु्टवधा 
िोकी दशै खचि समेि १३ मष्टहनाको जम्मा भकु्तानी भएको रकम तनयम संमि नभएको रु=== 

 
 

 

 

 

 

 

 

2057120/- 

21.  पोशाक खचिाः नेपाल सरकार मन्तरपररर्दको तमति २०७४।०१।२१ को तनणियनसुार सवै तनकायमा एकरुपिा 
कायम हनुे गरी स्वीकृि दरवतदीतभर करारमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई मार आतथिक वर्ि ०७४।७५ बाट लागू 
हनुे गरी सालवसाली रुपमा एक (१) पटक चैर मष्टहनामा पोशाक भत्ता तनजामति कमिचारीले सरह उपलब्ध 
गराउने सम्वतधमा नेपाल सरकार सामातय प्रशासन मतरालयले तमति २०७४।०१।२५ गिे पररपर गरेकोमा 
नगरपातलकाले तनम्न व्यन्त्तहरुलाई करार सेवामा तलई तनणिय ष्टवपरीि पोशाक खचि भकु्तानी ददएकोले 
सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु==       

 

 

 

 

 

60000/- 

 तस न पद  नाम थर  पोशाक खचि  
1.  सहायक स्िर पाँचौ यवुराज आचायि  

10000 

2.  सहायक स्िर पाँचौ सष्टविा कँडेल 
10000 

3.  सहायक स्िर चौंथो तनमिला सवेुदी 
10000 

4.  सहायक स्िर चौंथो ददपक शमाि  
10000 

5.  सहायक स्िर चौंथो ज्ञानेतर के सी 
10000 

6.  सहायक स्िर ििृीय  देवी खरी काकी 
10000 

 

 जम्मा  
60000 

 
 

 रािपति रतनङ्ग न्शल्डिफि ाः  

22.  प्रयोजन नखलुाई रकम भकु्तानीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली २०६४ को तनमय ३६ ३ मा साविजतनक 
तनकायले सरकारी रकमको खचि गदाि सो खचिलाई प्रमान्णि गने तबल भरपाईका आधारमा खचि गनुिपने व्यवस्था 
छ।नगरपातलकाले तमति २०७६।११।०२ देन्ख ०४ सम्म भएको दोस्रो रािपति नररङ न्शल्ड प्रतियोतगिामा 
भएका ष्टवतभन्न प्रकारका कायिक्रमको लातग पेश्की तलई सोको फछयौट गदाि तनम्न व्यन्क्तहरुलाई भएको भकु्तानी 
के वापि भकु्तानी भएको सो समेि नखलुाई सोझै भकु्तानी गररएको छ।पेश्की तलई फछयौट गने कमिचारीले 
समेि उक्त खचिको प्रयोजन स्पि पानि नसकेकोले यसरी ष्टविरण भएको रकम सम्वन्तधिबाट यथान्शघ्र असूल 
गरी दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

  49444/- 

 तस न रकम बझु्न ेव्यन्क्तको नाम रकम 

1.  लक्ष्मण रेग्मी  
1200 

2.  कमल घिीमगर  
3530 

3.  ष्टवकेश सेरपजुाि 
3530 

4.  लोकेन न्जसी 
3530 

5.  परुकल के सी  
3530 

6.  राजेश खरी  
3530 

7.  ष्टवपेश खरी 
3530 

8.  रेजन शे्रष्ठ 
2355 

9.  प्रिाप काकी  
1177 
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10.  नष्टवन के सी 
1177 

11.  चिरेु के सी  
1800 

12.  लक्ष्मण के सी 
2355 

13.  सतदेश श्रीस  
3600 

14.  तनराशा मगर 
2400 

15.  सतुनिा िामाङ्ग  
2400 

16.  बर्ाि पररयार 
1200 

17.  सतदेश थापा 
1200 

18.  सतध्या पररयार 
2400 

19.  मोहन बाँतनय  
3000 

20.  गोपाल शमाि  
1000 

21.  कौन्शलादेवी घिी  
1000 

 जम्मा  49444 

 

22.1.  मापडण्ड भतदा बढी दरको प्रयोगाः २५२।२०७७।०१।१७ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको खचिको 
मापदण्ड, २०७५ को बदुाँ न ६(५) मा साविजतनक तनकायबाट संचातलि गोष्ठी सेतमनार संमेलन कायिशाला 
िातलम लगाएिका कायिक्रमका सहभागीहरुलाई खाना िथा खाजाको दर प्रति व्यन्क्त प्रतिददन िोष्टकएकोमा 
पातलकाबाट संचातलि दोस्रो रािपति नररङ न्शल्ड प्रतियोतगिामा तनम्न नसुार मापदण्डले िोकेको भतदा फरक 
दरमा खचि भएकोले उल्लेन्खि रकम वरावरले स्थानीय सरकारलाई थप व्ययभार परेको रु- 

 

 

 

 

   93500/- 

 ष्टववरण हनुपुने दर प्रति पटक  भएको दर फरक दर  संखया  बढी खचि 
खाना सेट  २०० ४५० २५० ३७४ ९३५०० 

 
जम्मा  

   
९३५०० 

 
 

22.2.  प्रतियोतगिा भएको तमति अगाडी रेफ्रीलाई खचि भकु्तानीाः नगरपातलकाले तमति २०७६।११।०२ देन्ख ०४ सम्म 
दोस्रो रािपति नररङ न्शल्ड प्रतियोतगिामा संचालन गरेकोमा उक्त प्रतियोतगिाको १७ जना रेफ्री भनी ३ ददनको 
प्रतिददन रु.१५००।०० का दर जम्मा रु.६०२००।०० खचि लेखेको पाइयो।भरपाईमा तमति 
२०७६।१०।२९ देन्ख ३ ददनसम्म प्रतियोतगिामा रेफ्रीको रुपमा काम गरेको आधार देखाई भएको खचिमा 
स्पि हनु नसष्टकएकोले यसरी भएको खचिवाट  स्थानीय सरकारलाई थप व्ययभार रु… 

 

 

 

 

      60200/- 

23.  पोशाक खचिाः २४५।२०७७।०१।०४ नेपाल सरकार मन्तरपररर्दको तमति २०७४।०१।२१ को तनणियनसुार 
सवै तनकायमा एकरुपिा कायम हनुे गरी स्वीकृि दरवतदीतभर करारमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई मार आतथिक वर्ि 
०७४।७५ बाट लागू हनुे गरी सालवसाली रुपमा एक (१) पटक चैर मष्टहनामा पोशाक भत्ता तनजामति 
कमिचारीले सरह उपलब्ध गराउने सम्वतधमा नेपाल सरकार सामातय प्रशासन मतरालयले तमति 
२०७४।०१।२५ गिे पररपर गरेकोमा नगरपातलकाले पातलकाको न्शक्षा यवुा िथा खेलकुद शाखामा कायिरि 

िथा अध्ययन ष्टवदामा रहेका न्शक्षक एंव स्रोि व्यन्क्तको सट्टामा गलेश्वर मा.ष्टव १, प्रकाश मा ष्टव १, प्रकाश उछच 
मा ष्टव १ र पौलत्य मा.ष्टव १ समेि गरी जम्मा ४ जना दरवतदी बाष्टहर करार सेवामा कायिरि न्शक्षकहरुलाई 
पोशाक खचि भकु्तानी ददएकोले प्रति ष्टवद्यालयबाट रु.१००००।०० का दरले रु.४००००।०० असूल गरी 
दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000/- 

24.  आतथिक सहायिााः सरकारको बाष्टर्िक कायिक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई 
आतथिक सहायिा र अनदुान नददने, िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा िथा और्धी 
उपचार खचि वापि आतथिक प्रदान गने, यस्िो सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्यन्क्त 
वा संस्थालाई दोहोरो सहायिा उपलव्ध गराउन नहनुे व्यवस्था साविजतनक खचिमा तमिव्यष्टयिा र प्रभावकारीिा 
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कायम गने सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा उल्लेख छ।साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार िथा 
स्थानीय िहका सवै कायािलयहरु, सवै पदातधकारी एंव कमिचारीहरुले पालना गनुिपने उक्त मागिदशिनमा उल्लेख 
छ।पातलकाको ष्टवत्तीय समानीकरण अतय सस्था सहायिा न्शर्िकबाट रु=१७ लाख ३९ हजार आतथिक सहायिा 
ष्टविरण गरेको देन्खयो।आतथिक सहायिा ष्टविरण गनुिपवुि पातलकाले आतथिक सहायिा मापदण्ड एंव कायिष्टवतध 
ियार नगरेको, ठूलो रकम आतथिक सहायिाको रुपमा व्यन्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने गरेको, आतथिक 
सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न े नगरेको िथा सम्वन्तधि वडाध्यक्षहरुको तसफाररसमा समिे 
सहायिा ददएको जस्िा अवस्था देन्खयो।पातलकाले आतथिक सहायिा एंव अनतु्पादक चाल ु प्रकृतिका खचिमा 
कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचिको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन।उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथिक 
बषृ्टर्द् हातसल गनि नसष्टकने भएकोले यस्िा प्रकृतिका खचिमा कटौिी गनुिका साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर 
मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा र और्धी उपचार खचि लेख्नपुने देन्खतछ।पातललकाको समातनकरण चाल ुिफि को 
लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाि चाल ु आ= व= मा ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई 
ष्टविरण गरेको आतथिक सहायिा यस प्रकार छन।् 

गो भौ न र तमति आतथिक सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको नाम सहायिा रकम 

26.2076.07.04 कोष्टपला पौडेल  10000 

52.2076.07.25 परम वैददक सनािन धातमिक आश्रम रत्नेचौर  150000 

59.2076.07.27 प्रकाश मा ष्टव मेलापवि  5000 

60.2076.07.28 गणेश चोखाल मेला पवि मठ मन्तदर  9200 

61.2076.08.02 महारानी के्षर ष्टवकास सतमति पूजा व्यवस्थापन  50000 

67.2076.08.02 सूयिष्टकरण यवुा क्लव 
15000 

83.2076.09.09 वडा नं ५ को यवुा क्लवलाई भकु्तानी  10000 

107.2076.09.10 धन कुमारी उपाध्याय  150000 

107.2076.09.10 वडा नं ७ को ष्टवष्टवध मेला कायिक्रम  10000 

131.2076.09.25 आतथिक सहायिा खडग बहादरु खरी 10000 

136.2076.09.25 ष्टवक्रम थापा मगर  10000 

141.2076.09.29 चौमिी चोचागे 10000 

149.2076.10.14 वडा कायािलयको तसफाररस मठ मन्तदर सहायिा  10000 

186.2076.10.29 गोष्टवतद बहादरु कट्वाल 10000 

197.2076.11.11 मनष्टवर थापा मगर  10000 

286.2077.02.19 वडा सदस्य कमला नेपाली 50000 

 
जम्मा 

519200 

 

25.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचिाः साबिजतनक श्रोिको उपयोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 
गनुिपनेमा यस पातलकाले आतथिक सहायिा िथा ष्टवतभन्न क्लव िथा संघ संस्थालाई सामान्जक सहायिा न्शर्िकमा 
वाष्टर्िक रु=१७ लाख ३९ हजार खचि भएको म= ले= फा= न= २७२ बाट देन्खतछ।समानीकरण चालिुफि को नमनुा 
छनौटको आधारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गदाि देहाय बमोन्जमका अनतु्पादक प्रयोजनमा भएको खचिलाई 
उल्लेख गररएको छ।यसरी हनुे खचिमा तनयतरण गनुिपदिछ। 

 

 गो भौ न र तमति  भकु्तानी पाउन ेव्यक्ती िथा संस्थाको नाम रकम 

114.2076.09.17 वडा नं ४ को राक्से आमा समूहलाई नौमिी वाजा खररदको लातग 
150000 

117.2076.09.21 वडा नं १ नौमिी वाजा खररद कायिको लातग  
50000 

120.2076.09.22 ष्टवश्व ष्टहतद ुमहासंघ िथा म्याग्दी जतेसस 
70000 

125.2076.09.24 वडा नं १ को कायािलयको मठ मन्तदर िथा पतचेबाजा खररद  
50000 

126.2076.09.24 बडा नं ७ को तसफाररसमा मगर संघलाई रकम भकु्तानी गररएको 
30000 
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139.2076.09.29 नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रकम भकु्तानी  
75000 

157.2076.10.17 साजन फगामी मेयर कपको लातग सोझै तनवेदनका आधारमा भकु्तानी 
40000 

169.2076.10.22 म्याग्देली ष्टवद्यातथि पररवार हान्जरी जवाफ प्रतियोतगिा  
125000 

173.2076.10.23 ष्टवश्व ष्टहतद ुमहासंघ  
25000 

204.2076.11.15 ष्टहरामिी कामीलाई भकु्तानी भएको 
20000 

209.2076.11.18 परम बैददक सनािम धातमिक आश्रम  
100000 

216.2076.11.29 ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई आतथिक सहायिा  
110000 

225.2076.12.04 वडा कायािलयको तसफाररसमा मगर संघलाई रकम भकु्तानी भएको 
100000 

226.2076.12.05 वडा नं १ को एकिा अजिम सांस्कृतिक समूह  
50000 

234.2076.12.09 यवुा खेलकुद सांस्कृतिक कायिक्रम  
100000 

236.2076.12.09 वाल मन्तदर ष्टवद्यालयको लातग कपडा खररद  
100000 

275.2077.02.13 गणेश आमा समूहलाई भकु्तानी  
98000 

285.2076.02.18 
दारुम उरुम नरेु महुव्दी मदसाि पसु्िक खररद 

40000 

 जम्मा  1333000  
26.  फोहोरमैला व्यवस्थापनाः नगरपातलका िथा तमशन फोर वेि म्यानेजमेतट प्रा=तल= पोखरा कास्की ५ संग तमति 

२०७६।०४।०१ गिेदेन्ख २०७६।१०।२९ गिेसम्म कायि गरेवापि फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट संकतलि 
रकमको ६० प्रतिशिले हनुे रकम दोस्रो पक्षलाई भकु्तानी गने, दोस्रो पक्षबाट भएको कायि सतिोर्जनक भएमा 
प्रथम पक्षले २०७७ आर्ाढ समातिसम्म संझौिा अवतधलाई थप गने सष्टकने व्यवस्था बमोन्जम फागनु ०१ 
गिेबाट लागू हनुे गरी मातसक रु=१६००००।०० भकु्तानी हनुे गरी दोस्रो संझौिा गरेको पाइयो।संझौिा, 
संकतलि रकम िथा भकु्तानीको मोडेललाई हेदाि फोहोरमैला व्यवस्थापक यहाँ दोस्रो पक्षको ष्टहिमा रहेको पाउन 
सष्टकतछ।सेवाग्राहीले अतग्रम रुपमा एकमिु रकम नगरपातलकामा बझुाएमा शलु्कमा १० प्रतिशिले हनुे रकम 
छुट ददने भएकोले अन्घल्ला मष्टहनामा रकम संकलन बढी हनुे एंव क्रमश पतछल्लो मष्टहनामा कम रकम प्राि 
हनुे देन्खयो।धेरै रकम संकलन हनुे मष्टहनाको संकतलि रकमको प्रतिशिमा भकु्तानी हनुे िथा पतछल्लो कम 
हनुेमा लमसममा भकु्तानी हदुाँ पातलकाबाट बढी भकु्तानी भएको पाइयो।कूल वाष्टर्िक आम्दानी रु=१८ लाख ८९ 
हजार भएकोमा दोस्रो पक्ष प्रा तल ले रु=१५ लाख ६३ हजार रकम भकु्तानी ददएको देन्खतछ।दोस्रो पक्षलाई 
अन्घल्लो ७ मष्टहनाको ६० प्रतिशिलाई आधार मानी भकु्तानी गदाि कररव रु=६ लाख ६१ हजार र बाँकी ५ 
मष्टहनाको रु=८ लाख समेि गरी रु=१४ लाख ६१ हजार हनु आउँछ।कूल आम्दानीको ६० प्रतिशिलाई आधार 
मातदा रु=११ लाख ३३ हजार मारै भकु्तानी हनुपुनेमा जम्मा रु=१५ लाख ६३ हजार भकु्तानी भएकोले 
पातलकाबाट रु ४ लाख ३० हजार बढी भकु्तानी भएको देन्खयो।वाष्टर्िक आम्दानीबाट मातसक सरदर आम्दानी 
रु=१ लाख ५७ हजार हनु आउने देन्खयो ।मातसक आम्दनीलाई आधार मातदा समग्रमा तमशन फोर वेि 
म्यानेजमेतट प्रा=तल पोखरालाई रु=१ लाख ०२ हजार बढी भकु्तानी भएको देन्खयो।यसरी पातलकाले फरक फरक 
संझौिा गरी दोस्रो पक्षको ष्टहिमा हनुे संझौिा गरी भकु्तानी गरेकोले पातलकालाई थप व्ययभार परेको रु===  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102000/- 

27.  भरपाइि वेगरको भकु्तानीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६(३) अनसुार खचि लेखदा ष्टवल 
भरपाइि सष्टहि खचि लेख्नपुने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले ष्टवतभन्न प्रयोजनका लातग तनम्न व्यन्क्तहरुलाई भकु्तानी 
ददएकोमा खचिलाई प्रमान्णि गने कागजािा वेगर भकु्तानी भएकोले उक्त खचिलाई प्रमान्णि गने कागजािको 
प्रमाण पेश गनुिपने अतयथा सम्वन्तधिबाट भकु्तानी भएको रकम असूल गनुिपने रु… 

 

 

 

148420/- 

 तस. न. गो .भौ. न र 
तमति 

भकु्तानी  पाउनकेो पद नाम थर  बापि  भकु्तानी भएको रकम 

1.  383.2077.03.27 वडा सन्चव राजाराम शमाि  ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

21000 
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2.  382.2077.03.26 वडा सन्चव याम बहादरु थापा  ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

21800 

3.  371.2077.03.25 वडा सन्चव प्रभा शमाि  ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

16080 

4.  376.2077.03,.26 वडा सन्चव आराम थापा ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

20140 

5.  369.2077.03.24 वडा सन्चव दीघि प्रसाद शमाि   ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

39400 

6.  366.2077.03.24 वडा सन्चव रमेश पौडेल ष्टवष्टवध खचि िथा अतय 

30000 

  

 

जम्मा  
148420  

 ष्टवत्तीय समानीकरण पूजँीगिाः  

28.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रयोग — साविजतनक खररद तनयमावली,  २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम (९) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चातलि हनु े तनमािण कायिमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर 
जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ।तनयमावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्यांशमा लागि अनमुान 
ियार गदािको समयमा हेभी मेन्शन प्रयोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कायि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने 
सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकायबाट सहमति तलई त्यस्िा मेन्शन प्रयोग गनि सष्टकने 
उल्लेख छ।नगरपातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि योजनाका 
उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायिका हेभी मेन्शन प्रयोग गने गरेको पाइए िापतन तनयमावलीको 
व्यवस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई नगरकायिपातलकाको कायािलयबाट सहमति तलएको 
पाइएन।यसरी उपभोक्ता सतमतिमाफि ि उपकरण प्रयोग गरी काम गराउँदा प्रतिस्पधाि नहनु,े प्राष्टवतधक ज्ञानको 
अभावमा कामको गणुस्िर नहनु,े पूणि रुपमा मेन्शन प्रयोग गरी कायि गराउँदा रोजगारी तसजिना नहनुे अवस्था 
देन्खने हुँदा यसरी गरेको कायि ऐन तनयमको प्रतिकूल समेि देन्खतछ। यसिफि  नगरपातलकाले अगातम ददनमा 
सधुार गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 

29.  उपभोक्ता सतमति छनौटाः साविजतनक खररद तनयमावतल २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड सम्मको लागि 
अनमुान भएको तनमािण कायि वा सव सम्बन्तध सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाटगराउन सक्ने र 
यसका लातग सम्बन्तधि काम र सेवाको प्रकृति पररमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राष्टह समदुायले 
व्योहोने वा बेहोनुिपने रकम र अतय आवश्यक कुराहरु खुलाइ साविजतनक तनकायले साविजतनक सचुना प्रकाशन 
गरर प्रस्िाव माग गनि वा त्यस्िो सतमति वा समदुाय आंफैले प्रस्िाव वा तनवेदन पेश गनि सक्ने व्यवस्था रहेको 
छ।िर कायािलयले यस बर्ि उपभोक्ता सतमतिबाट कायि गराउंदा सम्झौिाबाहेक सम्झौिा पवुिका उक्त प्रकृया 
पालना गरेको  कुनै कागजाि िथा आधार पेश हनु आएन ।यसबाट ष्टवकास तनमािण कायिमा उपभोक्ता सतमति 
छनौटको आधार पारदशी र प्रतिसपधाित्मक िवरले भएको देन्खएन ।यसबाट तनमािण कायिको समय लागि र 
गणुस्िरमा असर पने हुंदा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूह छनौट गदाि उक्त तनयमावलीको व्यवस्था पालना 
गरी पारदशी र प्रतिस्पधाित्मक िवरले गररनपुदिछ । 

 

30.  खररद सम्झौिा: साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा १३ (१) अनसुार साविजतनक तनकायले बोलपर आह्वान  
गनुि अन्घ बोलपर सम्बतधी कागजाि ियार गनुि पने र दफा २ दफा १ बमोन्जमको बोलपर सम्बतधी 
कागजािमा क देखी ध सम्मका ष्टवतभन्न ष्टवर्य खलुाउन ुपने व्यवस्था छ । साथै दफा ५२ (२) मा खररद 
सम्झौिामा बोलपर सम्बतधी कागजाि प्रस्िाव सम्बतधी कागजाि वा तसलबतदी दरभाउपर सम्बतधी फाराममा 
उन्ल्लन्खि शििहरु समावेश गनुि पने व्यवस्था छ ।नगरपातलकाले बोलपर र तसलबतदी दरभाउ पर आव्हान 
गदाि बोलपर सम्बतधी कागजाि न्स्वकृि एवं सम्झौिामा उल्लेख गरेको पाइएन।नगरपातलकाले तनमािण 
व्यवसायीसंग एक पाने सम्झौिा गरेको छ जसमा सम्झौिा रकम पेश्की कायि सम्पन्न गनुिपने तमति म्याद थापका 
कुरा मार खलुाएको छ । सम्झौिामा ष्टवमा गणुस्िर कायिसम्पादन जमानि रटुी सछचयाउने अवतध पेश्की 
फछियौटका ष्टवर्य तनमािण कायिको गणुस्िर हजिना मूल्य समायोजन खररद सम्झौिा रद्द गने लगायि ऐनले 
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िोकेका ष्टवर्य समाबेश नगरी खररद सम्झौिा गरेको देन्खतछ जनु तनयमसम्मि देन्खदैन।जसको कारणले 
गणुस्िरीय काम नहनुे समयमा कायि सम्पन्न नहनुे रटुी सछयाउने अवधीमा गनुि पने काम नहनुे जस्िा समस्या 
हनु  भएकोले नगरपातलकाले खररद ऐन तनयमावलीमा भएको व्यवस्थालाइि पणुि रुपमा पालना गनुि पदिछ। 

31.  पुजँीगिवाट चाल ु खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्याखया २०७४ मा पुजँीगि न्शर्िकमा 
ष्टवतनयोजन वजेट चाल ुखचि गनि नपाइने उल्लेख छ। यस नगरपातलकाले यस आ.व मा सभाबाटै नै पाररि गरी 
चाल ुप्रकृतिको खचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि लेखेको मध्ये लेखापरीक्षण छनौट गरी परीक्षण गदाि  रु 
११४८१९०|- चाल ु खचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि गरेको पाइयो। पुजँीगिवाट गररएको चाल ु
प्रकृतिका खचि मध्ये अतधकांश खचि,खेलकुद कायिक्रम प्रवर्द्िन खचि, आतथिक सहयोग खचि, ष्टवतभत न ददवस र 
सम्मान खचि, ष्टवतभत न जाति ष्टवशेर्को पवि खचि आदद समावेश भएका देन्खतछ। पुजँीगि खचिमा वजेट रान्ख चाल ु
प्रकृतिका खचि गरी पुँजीगि खचिको वजेट देखाउने कायि तनयमसम्मि देन्खदैन। चाल ुप्रकृतिका खचि चाल ुवजेट 
न्शर्िकमा समावेश गरी वजेट खचि लेन्खन ुपदिछ। पुँजीगि न्शर्िकबाट गरीएको चाल ुखचिको केष्टह उदाहरण यस 
प्रकार छन ् 

 

 गो.भौ.न र तमति चाल ुप्रकृतिका खचि  ष्टववरण रकम 

16-2076/7/20 
अमा समूहलाइ भाडा वििन र साडी खररद 

250000 

30-2076/8/2 मन्तदर व्यवस्थापन खचि 94190 

64-2076/9/22 आमा समूहलाइि भाडा खररद 110000 

85-2076/10/12 
वोयर बोका खररद 

200000 

93-2076/10/15 
ष्टवरुवा खररद 

38000 

137-2076/12/3 
आतथिक सहायिा 

10000 

308-2076/3/25 
ष्टवरुवा उत्पादन खचि 

193000 

165-2077/1/31 
ष्टकवी ष्टवरुवा ष्टविरण, भकारो सधुार 

103000 

247-2077/3/7 वोयर बोका खररद 100000 
 

जम्मा 1148190  

 

32.  बढी भकु्तानी :  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण कायिको लागि अनमुान ियार 
गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर ष्टवश्लरे्ण गनुिपने व्यवस्था छ । 
नगरपातलकाले तनम्न योजनामा ग्याष्टवन जाली बनु्ने र त्यसमा ढंुगा भने कामको भकु्तानी ददंदा प्रयोग भएको 
जालीको साइज अनसुार भकु्तानी ददन ु पनेमा  ष्टवतभन्न साइजको जालीको दर तनकालेर औसि गरेर भकु्तानी 
ददएको पाइयो । जालीको दर साइज अनसुार फरक रहेको र उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको जाली खररद ष्टवल 
अनसुार धेरै योजनामा २×१×१ र १॰५×१×१ को जाली प्रयोग भएको देन्खएकोले देहायबमोन्जम बष्टढ भकु्तानी 
भएको रकम सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

226323/- 

 गोश्वरा भौचर र तमति कामको ष्टववरण प्रयोग 
भएको 
जालीको 
साइज 

पररमाण 
cum 

भकु्तानी 
भएको दर 

दर ष्टवश्लरे्ण 
अनसुारको 
दर 

बढी दर बष्टढ भकु्तानी 

68-2076/9/23 

306-2077/3/25 

दधेुखोला भन्म्कली 
सडक स्िरउन्नति 

२×१×१ 
156 4222.37 4014.79 0 

32382 

१॰५×१×१ 
75 4222.37 4197.95 24.42 

1832 

57-2076/9/21 महारानी थान सडक  
स्िरउन्नति २×१×१ २३४ 

4222.37 4014.79 207.58 

48574 

235-2077/3/2 अथुिङ्ग ेतभरमनुी पलुाचौर 
सडक २×१×१ 

70 4222.37 4014.79 207.58 

14531 
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245-2077/3/5 राख ुभष्टकम्ली सडक २×१×१ 
50 4222.37 4014.79 207.58 

10379 

255-2077/3/14 कालीमाटी खेल मैदान 
तनमािण २×१×१ 

79 4222.37 4014.79 207.58 

16399 

252-2077/3/14 दोखकि  तगदठनी आंखेि 
सडक २×१×१ 

152 4222.37 4014.79 207.58 

31552 

339-2077/3/30 महारानीथान छापा 
ठूलोखोला ग्रमीण 
सडक 

२×१×१ 
240 4222.37 4014.79 207.58 

49819 

 

१॰५×१×१ 
89 4222.37 4197.95 24.42 

2173 

206-2077.2.19 राक्से वस्िी संरक्षण  २×१×१ 
90 4222.37 4014.79 207.58 

18682 

       
226323  

33.  बढी भकु्तानी :  ३३९, २०७७।३।३० साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण 
कायिको लागि अनमुान ियार गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर 
ष्टवश्लरे्ण गनुिपने व्यवस्था छ।महारानीथान छापा ठूलोखोला ग्रमीण सडक तनमािण कायिको लातग NP3 Hume pipe 

600 mm dia को दर ष्टवश्लरे्णमा १ तमटर पाइपको दर म ुअ कर सष्टहि रु ८५७१ राखेकोमा न्जल्ला दररेट 
अनसुार पाइपको मूल्य २॰५ तमटरको रु १८५०० रहेकोमा म ुअ कर सष्टहि १ तमटर पाइपको रु ८३६२ 
मार हनुे भएकोले १४॰७ तमटरको बढी भकु्तानी भएको रु ३०७३  असूल हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

 

3083/- 

34.  मू अ कर बढी भकु्तानी :   साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुायलाइि तनमािण कायिको भकु्तानी ददँदा उपतनयम ३ को खण्ड ख बमोन्जमको लागि अनमुानमा 
रहेको मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्यवस्था रहेकोमा तनम्न अयोजनामा बाटो खन्ने कामको 
लागि अनमुान ियार गदाि एक्साभेटरको मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि लागि अनमुान ियार गरेकोम उक्त रकममा 
पनु मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर थप गरेर भकु्तानी गरेकोल उपभोक्तालाइि बष्टढ भकु्तानी भएकोले  म ु अ कर रकम 
असूल गनुिपने रु 

गो भौ न  र तमति आयोजनाको नाम दर ष्टवश्लरे्ण 
अनसुारको 
दर  

भकु्तानी ददएको 
दर 

बष्टढ दर पररमाण रकम 

252-2077/3/14 दोखकि  तगदठनी आंखेि 
सडक 

79.59 89.84 10.25 3699 37915 

238.77 269.81 31.04 228 7077 

352-2077/3/31 पात्लेखेि नेपाने धैरेनी 
सडक 

79.59 89.84 10.25 5414.3 55496 

      100488 

 

 

 

 

 

 

 

100488/- 

35.  पाइप जडानको बढी भकु्तानी :  २३३, २०७७।३।२ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० 
मा तनमािण कायिको लागि अनमुान ियार गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको 
आधारमा दर ष्टवश्लरे्ण गनुिपने व्यवस्था छ।डांडाखेि तसँचाइि पोखरी तनमािण कायिको उपभोक्ता सतमतिलाइि Pipe 

laying and jointing  को तनम्नानसुार  भकु्तानी ददंदा दर ष्टवश्लेर्ण भतदा बढी दरमा भकु्तानी ददएको देन्खएकोले 
बढी भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुने रु 

पाइपको ष्टववरण पररमाण दर ष्टवश्लरे्ण 
अनसुारको दर 

भकु्तानी भएको दर  फरक दर बढी भकु्तानी 

HDPE pipe 50 mm 1000 m 6.23 96.28 90.05 90500 

HDPE pipe 63 mm 500 m 74.83 96.28 21.45 10725 

     
101225  

 

 

 

 

 

101225/- 

36.  पाइप खररद: २९२,२०७७।३।२४ साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद 
सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच 
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गरी नापी ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्यवस्था 
छ।एक घर एक धारा तनमािण कायिक्रम अतिगिि सारेभोटे बेलबोट खानेपानी उपभोक्ता सतमतिलाइि आयोजनाको 
रकम भकु्तानी गदाि तनम्नानसुार पाइप खररद गरेकोमा उक्त पाइपहरु जडान भएको नदेन्खएकोले उक्त पाइप 
जडान भएको प्रमाण  पेश गनुिपने अतयथा उक्त असूल हनु ुपने रु 

 

 

 

 

266846/- 

 पाइपको वििरण पररमाण रकम 
HDPE 25 mm 10 kg/ m2     550Rm 34524 

HDPE 32 mm 6kg/ m2   620 Rm 43542 

HDPE 20 mm 10 kg/ m2    4500  Rm 188780 

  266846 

 
 

37.  इिटा घटी ∕ बढी खररद: साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्यवस्था छ ।तनम्न 
योजनामा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेका केष्टह ष्टवल पररक्षण  गदाि कुनैमा इटाको ष्टवल तनमािण कायि भतदा बढी 
र कुनैमा घटी पेश गरेको देन्खतछ।यसरी नगरपातलकाबाट भकु्तानी हुँदा मू अ कर सष्टहि भकु्तानी गरेकोमा 
वास्िष्टवक कायि सम्पादनको लातग आवश्यक संखया अनसुार ष्टवल पेश नगरेको देन्खएकोले बष्टढ खररद गरेको 
१२९७५ इटाको प्रयोगको प्रमाण पेश गनुिपने रु २२७०६२।०० कम  भएको ११७२६ इटाको रु 
२०५२०५।०० बढी भकु्तानी भएको रकम सम्वतधीि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

432267/- 

 गो भौ 
न 

योजनाको नाम इटाको गारो 
घ मम 

खररद इटा 
संख्या 

नापी अनुसार 
प्रयोग भएका 
इटा 

फरक सख्या दर  रकम 

कम बढी   

२७४ बालगहृ पूवािधार 
तनमािण 

30.5 26500 

17080  9420 17.5 164850 

३१७ बेनी सामदुाष्टयक मा 
ष्टव 

8.83 8500 

4945  3555 17.5 62212 

२३६ अजिम खोप केतर 
िथा सौचालयल 
तनमािण 

20.94 इटा खररद 
गरेको ष्टवल 
पेश नभएको 11726 11726  17.5 205205 

     11726 12975   

     कम खररद 205205 

     बष्टढ खररद 227062 

     कुल जम्मा 432267 

 
 

38.  बढी भकु्तानी :  ३०६, २०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण 
कायिको लागि अनमुान ियार गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर 
ष्टवश्लरे्ण गनुिपने व्यवस्था छ ।दधेुखोला झन्म्कली सडक स्िरउन्निी कायिको लातग दधेुखोला कोप्र ेवगरको ढुगा 
प्रयोग गने गरी सो स्थानको ढंुगा वालवुा उत्खननको लातग न्स्वकृिी ददएको पाइयो । नगरपातलकाले उक्त 
सडक तनमािण कायिको लातग दर ष्टवश्लरे्णमा बालवुाको दर राखदा क्रसरबाट धोएको बालवुाको न्जला दर रेट रु 
२००० प्रति घन तमटरमा मूल्य अतभबष्टर्द् कर समेि रु २२६० राखेर दर ष्टवश्लरे्ण गरी भकु्तानी ददएको 
पाइयो।आ व २०७६।७७ को न्स्वकृि न्जल्ला दररेट अनसुार खोलाको बालवुा प्रति घनतमटर रु १०५० मार 
देन्खतछ।उपभोक्ता सतमतिले बालवुा खररद गरेको ष्टवल पेश नभएकोमा खोलाको बालवुाको दर भतदा  प्रति 
घनतमटर रु।१२१०।०० बष्टढ दर राखेर भकु्तानी भएको देन्खतछ।योजनामा providing and laying of 

reinforcement cement को कायि १४८॰११ घनतमटर काम भएकोमा १ घनतमटरमा ०॰४५ घनतमटर बालवुा 
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प्रयोग हुँदा ६६॰४५ घनतमटरको रु १२१० दरले बढी भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुने रु 80646/- 

39.  बढी भकु्तानी: ३०६, २०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा तनमािण कायिको 
लागि अनमुान ियार गदाि नम्सि भए त्यस्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर ष्टवश्लरे्ण 
गनुिपने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले घारासनु्ना लालीगुरँास यवुा क्लब भवन तनमािण कायिको लातग ष्टप तस तस को 
लागि अनमुान ियार गदाि तगटीमा न्जल्ला दररेटमा म ुअ कर समेि र बालवुामा क्रसर बाट धोएको बालवुाको 
रु २००० दर िथा तसमेतटको प्रयोग गरी ढंुगाको गारो लगाउने कामको लातग  न्स्वकृि न्जल्ला दररेट अनसुार 
खोलाको बालवुा प्रति घनतमटर रु १०५० मा मू अ कर थप गरेर दर ष्टवश्लरे्ण गरी भकु्तानी गरेको पाइयो । 
उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल परीक्षण गदाि तगटी बालवुा खररद गरेको ष्टवल पेश नगरी तगटी बालवुा 
ढुवानीको भरपाइि मार पेश गरेकोले बष्टढ भकु्तानी भएको बालवुाको रकम र तगष्टट बालवुाको म ुअ कर रकम 
असूल हनुपुने रु 

कामको ष्टववरण  पररमाण बढी भकु्तानी दर  र म ुअ कर समेि प्रति घनतमटर बष्टढ भकु्तानी रकम 

PCC 1:2:4 for RCC 41.77 मू अ कर रु २८४ र बढी दर रु ४२२ गरी रु ७०६ 29489 

PCC 1:2:4 6.17 मू अ कर रु २९१ र बढी दर रु ४४६ गरी रु ७३७ 
4547 

Stone masonary 1:6 36.70 मू अ कर रु १३६ 4991 

   39027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39027/- 

40.  बढी पाइप खररद: साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्यवस्था छ । वडा नं 
६ खानेपानी िथा सरसफाइि उपभोक्ता सतमतिलाइि रु ६००००० र वडा नं १० खानेपानी उपभोक्ता सतमतिलाई 
रु १५०००० समेि गरी कुल रु ७५०००० को  ष्टवतभत न साइजको खानेपानी पाइप ष्टविरण गरी खचि लेखेको 
पाइयो।िर उक्त पाइपहरु जडान भएको नदेन्खएकोले उक्त पाइप जडान भएको प्रमाण  पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

750000/-  

41.  ष्टवरुवा उत्पादनाः भ ु िथा जलाधार व्यवस्थापन कायािलय, म्याग्दी सम्पकि  इकाइ र वेतन नगरपातलका तबच 
२०७७ बैशाख ५ मा भएको सम्झौिाका शिि नं ३,५र ६ अनसुार  भ ुिथा जलाधार व्यवस्थापन कायािलयले 
१५०० ष्टवरुवा उत्पादन गरी २०७७ आर्ाढ मसाति तभर ष्टवरुवा उपलब्ध गराउने र नगरपातलकाले िोकेको 
स्थान, ब्यन्क्त, संघ ।संस्थालाइि उपलब्ध गराउन ुपने उल्लेख भएकोमा १५०० ष्टवरुवा उत्पादन गरेको भतन 
सहायक भ ु संरक्षण अतधकृिलाइि रु १९३००० भकु्तानी गरेकोमा उक्त ष्टवरुवा कुन स्थानमा को कसलाइि 
ष्टविरण गरेको भरपाइि पेश नभएको र  ष्टवरुवा उत्पादनको लागि अनमुान समेि न्स्वकृि नभएकोले  ष्टवरुवा 
उत्पादन र ष्टविरण सम्बतधमा यष्टकन हनु सष्टकएन।उक्त ष्टवरुवा ष्टविरण भएको भरपाइि र ष्टविरण कायिको 
अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुिपने अतयथा उक्त रकम असूल हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

193000/- 

42.  मू अ कर भकु्तानी :   साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुायलाइि तनमािण कायिको भकु्तानी ददँदा उपतनयम ३ को खण्ड ख बमोन्जमको लागि अनमुानमा 
रहेको मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्यवस्था छ  साथै मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को 
दफा १४ बमोन्जम मूल्य अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद 
गनुिपने व्यवस्था छ।पातलकाले अजिम खोपकेतर िथा शौचालय तनमािणको लातग ष्टवतभन्न तनमािण समाग्री खररदको 
लातगउपभोक्ता सतमिलाइि पातलकाबाट न्स्वकृि दररेटमा म ुअ कर समावेश गरी लागि अनमुान ियार गरर सोही 
अनरुुप भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको तनम्न ष्टवजक नं को तमिी अनसुार क्रम नतमलेको देन्खएकोले 
उक्त ष्टवजकमा भकु्तानी गरेको म ुअ कर रु ३६१८१। सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा कर तिरेको 
कर समायोजन पर पेश  हनु ुपने अतयथा उक्त रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36181/- 
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  व्यवसायीको नाम ष्टवजक न  तमति म ुअ कर रकम कैष्टफयि 

ग्यालेक्सी हाडिवेयर १५४४ २०७७।२।४ 8386 ष्टवजक नं को तमिी 
अनसुार क्रम नतमलेको १६५० २०७७।१।१६ 7328 

११२३ २०७७।२।१९ 20467  
   36181   

 

43.  कायिक्रमसंग असम्बन्तधि खचिाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ३६ को उपतनयम ८ अनसुार 
कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेु नपगुको जाँच गरेर मार भकु्तातन गनुिपने उल्लेख छ । वडा नं ६ को 
योजना बैंक प्रपोजल लेखन कायिको भकु्तानी ददंदा जनप्रतितनतध पोखरा ४ पटक पोखरा गएको रु ८००० का 
दरले रु ३२००० गाडी भाडा र पोखरामा खाना खाजा वापि रु ५२३७६। भकु्तानी भएको देन्खएकोले उक्त 
रकम कायिक्रमसंग असम्बन्तधि देन्खएको र खचिको प्रयेजनन समेि नखलेुकोले असूल हनपुने रु 

 

 

 

 

 

84337/- 

44.  गैरसरकारी सँस्था बाट तनमािणकायिाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४६ र साविजतनक खररद 
तनयमावली २०६४ को तनयम ९९ (२) मा जनचेिना सम्बन्तध िातलम, अतभमनु्खकरण, सवतलकरण, मूल 
प्रभाहीकरण जस्िा कायि गैरसरकारी सँस्था बाट गराउन सष्टकने र त्यस्िो कामको आवश्यकिा, ष्टकतसम, 

समयावतध, कामको गणुस्िर, कायिसंचालन ष्टवतध सष्टहिको कायिक्षेरगि शिि, लाग्ने रकमको अनमुान गनुिपने साथै 
प्रचतलि कानून बमोन्जम दिाि भएको र मौजदुा सूचीमा समावेश भएका गैरसरकारी सँस्थालाई कन्म्िमा १५ 
ददनको अवतध ददई राष्टष्ट्रयस्िर वा स्थानीयस्िरको दैतनक समचारपरमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िाव माग गनुिपने 
र कायि क्षेरगि शिि परुागरी सबैभतदा कम रकम प्रस्िाब गने प्रस्िावदािा सग ँसम्झौिा गरी कायि गराउन ुपने 
व्यवस्था छ।नगरपातलकाले बालगहृ पवुािधार तनमािण कायि नेपालल बाल संगठन, न्जल्ला सतमति म्याग्दीसग ँ
प्रस्िाब माग नगरी तसधै सम्झौिा गरी तनमािण कायि गराई रु.१९३००००।– भकु्तानी गरेकोमा उक्त सँस्थाले 
तबजक समेि जारी गरेको छैन।साविजतनक खररद ऐनमा तनमािणकायि गैरसरकारी सँस्था बाट गराउन सक्न े
व्यवस्था नभएकोमा यसरी ऐन तबपररि साविजतनक तनमािणको कायि गैरसरकारी सँस्था बाट गराउने कायि 
तनयमसम्मि नदेन्खएको रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930000/- 

45.   अधरुो तनमािण कायिाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ११७ मा सम्पन्न भएको तनमािण कायि 
स्वीकार गदाि सोको प्रतिवेदन ियार गनुिपने िथा सोही ऐनको तनयम १२५ मा खररद संझौिा बमोन्जम तनमािण 
कायि संपन भई सकेपतछ संझौिा बमोन्जम तनमािण कायिको रटुी सछयाउने दाष्टयत्वको अवतध समाि नहुँदै कुनै 
रटुी देन्खएकमा सोको एष्टकन गरी सो सछयाउन लगाउने, रटुी सछयाउने दाष्टयत्व समाि भइसकेपतछ तनमािण 
कायि संझौिा बमोन्जम भए नभएको प्राष्टवतधकबाट जाँच गराई कायि सम्पन्न प्रतिवेदन वनाउन ु पने व्यवस्था 
भएकोमा नगरपातलकाले बेनी स्टेतडयम खलु्लामञ्च, म्याग्दीको तनमािण कायिको लातग माछापछुरे तनमािण सेवासंग 
तमति २०७७।०३।२५ मा तनमािण कायि सक्ने गरी मू.अ.कर समेि रु.१०८४२०६३।३८ मा संझौिा 
गरेकोमा तनमािण व्यवसायीबाट जम्मा रु.८५६३५२५।२० को मार कायि गरी ७८।९८ प्रतिशि भौतिक िथा 
ष्टवन्त्तय प्रगति गरी संझौिा बमोन्जमको कायि नहुँदै कायिसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई योजनालाई अधरुो रुपमा छोडेको 
पाइयो।कोरोनाको समयमा संझौिा अवतध सष्टकने योजनाको हकमा ६ मष्टहना म्याद थप गरी कायि संपन गराउन े
िफि  पातलकाबाट कुनै प्रष्टक्रया अगाडी बढाएको पाइएन।तनमािण व्यवसायीले front loading का कायिहरु गरी 
बाँकी कायि नगरी तबना कुन ैकारण कायि संपन नगरेबाट उक्त योजना अलपर भएको एंव सो योजना परुा 
गनिको लातग हालसम्म पतन कुनै कायि भएको पाइएन।संझौिा बमोन्जमको कायि नगरी योजना अलपर भएकोले 
संझौिामा उन्ल्लन्खि शििको पालना गरी कानून बमोन्जमको प्रष्टक्रया पूरा गरी तनमािण व्यवसायीबाट कायि 
गराउन ुपने देन्खतछ।  

 

45.1.  स्थलगि तनरीक्षणाः मातथ उन्ल्लखि योजनाको स्थलगि तनरीक्षण गदाि उक्त तनमािण स्थलमा कुनै पतन काम परुा  
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भएको देन्खएन।स्टेतडयम वनाउने कामको सववेस िथा वेसको काम भएको फलामे डण्डी जडानको काम गरी 
ड्रइङ्ग िथा तडजाइन बमोन्जमको कायि नगरी अलपर रुपमा रहेको फोटोबाट देन्खतछ।बाँकी काम यथान्शघ्र 
नभएमा बनाएको संरचना समिे तबतग्रएर जाने िथा कायािलयले भएको कायिको ममिि संभार गनि थप लागि 
व्यहोनुि पने हुँदा कामालाई पणुििा ददने िफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

45.2.  

   

 

 
   

 

 स्थानीय पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कायिक्रम िफि ाः  

46.  बढी दरमा भकु्तानीाः ०९।२०७७।०३।०३ पतलकाले स्वीकृि न्जल्ला दररेट २०७६।७७ िथा स्वीकृि 
ष्टवभागीय नम्सका आधारमा ष्टवतभन्न आइटमको दर तनधािरण गरेको छ।पातलकाले गलेश्वर काउलेपानी गौंडा हदुैं 
तगठानी मोटरबाटो उपभोक्ता सतमतिलाई आइटम नं ५ को १:२:४ को ष्टप.सी.सी. को दर प्रति घनतमटर रु. 
१२०७९।११ हनुपुनेमा रु.१३७५९।१६ भएकोले प्रति घनतमटर फरक दर रु.१६८०।०५ ले ३३।२९ 
घनतमटरको रु.५५८२९।०० को उपभोक्ता सतमतिको अंश रु.८३९०।०० घटाई बाँकी रु.४७५३९।०० 
बढी भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु... 

 

 

 

 

 

 

47539/- 

47.  इिटा बढी खररद: साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था 
छ।नगरपातलकाले ददपक मा.ष्टव को भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिबाट भएको भवन तनमािण कायिमा नम्स भतदा 
बढी पररमाणमा इट्टा खररद भएको पाइयो।भवनको इट्टाको गारो लगाउने कायि कूल ४९।५ घनतमटर भएको 
उक्त कायिको लातग प्रति घनतमटर ५६० का दरले जम्मा इट्टा संखया २७७२० वटा मार खररद गरी प्रयोग 
गनुिपनेमा ३०००० वटा इट्टा खररद गरी सोही बमोन्जम भकु्तानी भएकोले बढी खररद इट्टाको मौज्दाि भएको 
प्रमाण पेश गनुिपने अतयथा प्रति इट्टा रु ११ का दरले २२८० को रु २५०८०।०० सम्वन्तधिबाट असूल 
हनुपुने रु…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25080/- 

48.  ररिपूबिकको कर तबजकाः  १७।२०७७।०३।३१ मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्य 
अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था भएकोमा 
पातलकाले वेनी स्टेतडयम खलु्लामञ्चको तनमािण कायिको लातग माछापछुरे तनमािण सेवालाई ष्टवजक नं ४९ बाट रु. 

२८५४५०९।०० भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्यवसायीले जारी गरेको कर ष्टवजक केरमेट भएकोले उक्त वील 
रकममा भकु्तानी भएको म ु .अ. कर रु.३२८३९५।०० सम्वन्तधि आतिररक राश्वज कायािलयबाट जारी भएको 
कर समायोजनको प्रमाण पेश हनुपुने अतयथा असूल गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

328395/- 

 संस्कृति पयिटन िथा नागररक उड्यान मतरालय पूनँ्जगि िफि ाः  
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49.  एउटै उपभोक्ता सतमतिलाई दईु योजनााः नगरपातलकाले गलेश्वर न्शवालय क्षेर ष्टवकास कोर्को भवन तनमािण 
कायिको लातग न्स्कम न १ को लातग तमति २०७६।०९।१० मा गलेश्वर न्शवालय क्षेर ष्टवकास कोर्को भवन 
तनमािण उपभोक्ता सतमतिसंग रु.२५ लाखमा संझौिा गरेकोमा सोही कायिको न्स्कम नं २ को लातग समेि रु.२५ 
लाखमा सोही तमतिमा सोही गलेश्वर न्शवालय क्षेर ष्टवकास कोर्को भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिसंग संझौिा 
गरी तनमािण कायि भएकोले योजनालाई टुक्रा पारी फरक उपभोक्ता जस्िो बनाई काम गनुि उन्चि देन्खएन।यस्िो 
कायिमा तनयतरण गनुिपदिछ। 

 

50.  हान्त्तपाईले (Trapezoidal) मा बढी पररमाणाः साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) 
खररद सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक 
नापजाँच गरी नापी ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददनपुने व्यवस्था छ।नगरपातलकाले गलेश्वर न्शवालय क्षेर ष्टवकास कोर्को सामदुाष्टयक भवन तनमािण कायिको 
लातग गलेश्वर न्शवालय क्षेर ष्टवकास कोर्को भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई आइटम नं ६ को आर.सी.सी 
ढलान कायि १:२:४ को हात्तीपाईलेको पररमाण १४.०४ घनतमटर हनुपुनेमा १६.०८ घनतमटरको भकु्तानी 
ददएकोले प्रति घनतमटर रु.१६९२५.९६ ले फरक पररमाण १.१५ को बढी खचि भएको रु.१९४८३।०० 
सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु… 

 

 

 

 

 

 

 

 

19583/- 

 न्शक्षा िफि ाः  

51.  ष्टवद्यालय सधुार योजानााः स्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालय हरु मध्ये आधारभिु िह सञ्चातलि 
ष्टवद्यालयका लातग प्रति ष्टवद्यालय रु १५ हजार माध्यातमक िह सञ्चातलि ष्टवद्यालयहरुलाई प्रति ष्टवद्यालय २० 
हजार दरले ष्टवद्यालय सधुार योजना सञ्चालन कायिको लातग एक मिु अनदुान तनकास ददने र यस प्रकारको 
अनदुान पाउने ष्टवद्यालयले ष्टवद्याय सधुार योजना तनमािण सहयोतग पनु्स्िका २०७४ बमोन्जम ष्टवद्यालय सधुार 
योजना तनमािण िथा अध्यावतधक गरेको ष्टववरण अतनवायि रुपमा स्थानीय तनकायलाई उपलब्ध गराउन ु पने 
व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास कायिक्रम कायितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख छ।यस वर्ि पातलकाले 

५० ष्टवद्यालयलाई ष्टवद्यालय सधुार योजना कायिको लातग अनदुान उपलब्ध गराएको र अनदुान उपलब्ध 
गराएकोमा १७ ष्टवद्यालयले ष्टवद्यालय सधुार योजना अध्यावतधक गरेको ष्टववरण यस पातलकामा पेश गरेको 
छैनन। ष्टवद्यालय सधुार योजना अध्यावतधक गरेको ष्टववरण पेश नगने ष्टवद्यालयलाई यस प्रकारको अनदुान ददन 
तमल्ने देन्खदैन अिाः यस प्रकारको अनदुान तनकासा पाएका िपतसलका १७ ष्टवद्यालयले आ.व ०७६।७७ मा 
ष्टवद्यायल सधुार योजना अध्यावतधक गरेको ष्टववरण स्थानीय िहमा पेश गरेको प्रमाण पेश गनुि पने अतयथा 
सम्बन्तधि ष्टवद्यालयबाट उक्त अनदुान ष्टफिाि प्राि गरी संघीय सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95000/- 

 तस नं SIP अनदुान पाउने ष्टवद्यालयको नाम अनदुान रकम 

1.  
बेतन सामदुाष्टयक मा.ष्टव. 

20000 

2.  चतरोदय आ.ष्टव  
15000 

3.  जगत नाथ आ.ष्टव  
15000 

4.  नवदगुाि आ.ष्टव  
15000 

5.  खड् गभवानी आ.ष्टव  
15000 

6.  ज्ञानकुञ् ज आ.ष्टव  
15000 

जम्मा 
95000 

 
 

52.  EGRP अनदुानाः स्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरु कक्षा १ देन्ख ३ सम्म प्रति कक्षा रु 
३००० का दरले रु ९००० प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकासका लागी अनदुान ददन े व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर 
ष्टवकास कायिक्रम कायाितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख छ।यस कायिक्रम अतिगिि कक्षागि रुपमा 
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एक सेट तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी एक सेट अभ्यास पनु्स्िका उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको 
छ।पातलकाले यस वर्ि पातलका स्थीि ५५ ष्टवद्यालय लाई प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकास प्याकेज कायिक्रम 
कायाितवयनका लातग रु ४९५००० अनदुान तनकासा ददएकोमा सबै ष्टवद्यालयहरुले कक्षागि रुपमा एक सेट 
तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी एक सेट अभ्यास पनु्स्िका उपलब्ध गराएको प्रमाण स्थानीय तनकायमा उपलब्ध 
गराएका छैनन। गि ष्टवगि देन्ख नै ष्टवद्यालयहरुले EGRP अनदुान तनकासा तलने गरेको िर सो को  प्रमाण 
उपलब्ध  नगराएको कारण ष्टवद्यालयले गरेको खचि रकममा पारदन्शििा िथा जवाफदेष्टहिा मा असर परेको र यो 
बर्ि  समेि खचिलाई पिुयाई गने कागजाि,प्रमाण वेगर खचि लेखेको कारण उक्त अनदुान तनकासा ददन तमल्न े
देन्खदैन।अि अनदुान रकम र आतिररक स्रोि बाट भएको खचिको पारदशििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िनको लातग 
सबै ष्टवद्यालयले खचिको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495000/- 

53.  पाठ्यपसु्िक व्यवस्थापन अनदुानाः स्थानीय िहले साविजतनक ष्टवद्यालयमा कक्षा १ देन्ख १० सम्म अध्ययनरि 
ष्टवद्यातथिको EMIS मा प्रष्टविी ि्याङ्कलाई प्रमान्णि गरी यष्टकन संखयाका आधारमा दोस्रो चौमातसक तभर 
ष्टवद्यालयलाई अनदुान तनकासा ददने।यसरी अनदुान ददंदा पष्टहलो पटकमा ष्टवद्याथी संखयाको ७५ प्रतिशि 
संखयालाई मार अनदुान ददई २०७७ वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी भनािको ष्टववरण,पाठ्यपसु्िक 
खररद र ष्टविरण गरेको ष्टववरणको आधारमा यष्टकन गरी नपगु हनुे रकम मार थप अनदुान ददने व्यस्था 
न्शक्षा,ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवतध मतरालयवाट स्वीकृि भएको कायिक्रम कायाितवयन पसु्िीका २०७६।७७ मा उल्लेख 
छ। पातलकाले यस कायिक्रम कायाितवयन पसु्िीकामा भएको व्यवस्था प्रतिकुल हनुे गरी गो.भौ.न. 
४२।२०७६।११।१८ मा ५६ ष्टवद्यालयलाई कूल ष्टवद्याथी संखयाको ७५ प्रतिशिले हनुे रु.२१२९२२२ र 
गो.भौ.न. ५२|०७७|१|०८ वाट ५६ ष्टवद्यालयलाई नपगु पाठ्य पसु्िक उल्लेख गरी रु ८९६३८२ थप 
तनकासा ददएको छ। कायिक्रम कायाितवयन पसु्िीका २०७६|७७ ले गरेको व्यवस्था अनसुार सरुुमा ५६ 
ष्टवद्यालयलाई ७५ प्रतिशिले रु २१२९२२२। तनकासा ददई थप नपगु हनुे रकम पाठ्य पसु्िक ष्टकनेको ष्टवल 
एष्टकन गरेर मार तनकासा ददए पगु्नेमा ५६ ष्टवद्यालयलाई २०७७ वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी 
भनािको ष्टववरण,पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण गरेको ष्टववरण यष्टकन नगरी नपगु उल्लेख गरी रु 
८९६३८२।०० ददएकोले यस सम्वतधमा पातलकाले एष्टकन गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896382/- 

54.  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्तााः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीय िहलाई सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।पातलकाले स्वीकृि दरबतदी वेगर पातलकावाट 
िलव भत्ता खाने गरी शतुय दरवन्तद भएका पातलकातभरका ४ ष्टवद्यालयलाई प्रति ष्टवद्यालय वाष्टर्िक रु ४००००० 
का दरले कुल रु १६०००००।तनकासा ददई खचि लेखेको पाइयो।पातलकाले पातलकातभर आवश्यक न्शक्षक 
दरवतदी स्वीकृि र तमलान गराई स्वीकृि दरवतदीतभरका न्शक्षकहरुको मार िलव तनकासा ददनपुनेमा पातलकाले 
न्शक्षक तनयकु्ती गने तनणयि गरी ४ सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयमा न्शक्षक तनयकु्ती गरी िलब खचि लेखेकोमा 
लेखापरीक्षणको क्रममा न्शक्षक तनयकु्ती प्रष्टक्रया समवतधी सबै फाईलहरु पेश नभएको हुंदा तनयकु्ती प्रष्टक्रया 
सम्बतधमा यष्टकन हनु सष्टकएन।यस सम्बतधमा पातलकाले यथाथि छानष्टवन गनुिपने देन्खतछ। तनयमावलीमा भएको 
व्यवस्थाको समेि पालना नगरी ऐन कानूनको ष्टवपरीि न्शक्षक तनयकु्त गरी ४ ष्टवद्यालयको लातग खचि लेखेको 
रकम अतनयतमि देन्खएको रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1600000/- 

55.  सट्टा न्शक्षकाः न्शक्षक सेवा आयोग तनयमावली,२०५७ मा न्शक्षकको तनयकु्ती,बढुवा,सरुवा लगायिका सम्पणुि 
ष्टक्रयाकलापको व्यवस्था गररएको छ।पातलका न्स्थि प्रकाश मा.ष्टव.र प्रकाश उछ च मा.ष्टव काननुमा किै पतन 
व्यवस्था नभएको २ जना सट्टा न्शक्षक क्रमश श्री सषु्टप्रयाकुमारी शाही थापामगर तनमाष्टव िहको र श्री सतमक्षा 
सापकोटा मा.ष्टव. को िहको रान्ख खचि लेखेको पाइयो।न्शक्षक तनयकु्ती गदाि काननुमा भएको व्यवस्थाको 
अक्षरस पालना गरी तनयनु्क्त गनुिपदिछ।काननुी व्यवस्था ष्टवपररि सट्टा न्शक्षक रान्ख खचि लेखेको रकम अतनयतमि 
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देन्खएको रु  886870/- 

56.  कक्षा ८ को पररक्षा संचालनाःस्थानीय िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा कक्षा ८ मा अध्ययनरि 
ष्टवद्याथीहरुको प्रति ष्टवद्याथी वाष्टर्िक रु २०० अनदुान  ददन े व्यवस्था ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास कायिक्रम 
कायाितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रयाकलाप न.२.७.१३.८ मा उल्लेख छ।पातलकाले उपलब्ध गराएको  
ष्टववरण अनसुार कक्षा ८ मा अध्ययनरि कूल ष्टवद्याथी संखया ६२४ जना रहेको र सोष्टह अनरुुप पातलकाले प्रति 
ष्टवद्याथी रु २०० का दरले रु १२४८००.०० खचि लेख नपुनेमा ष्टवतभत न तमतिमा कक्षा ८ को परीक्षा संचालन 
वापि रु २०२३१३।०० खचि लेखेको पाइयो।तनदेन्शकामा िोष्टकएको दर भतदा वढी लेन्खएको खचि असलु 
गनुिपने रु   

 

 

 

 

 

 

 

77513/- 

57.  ष्टवद्याथी न्शक्षक अनपुािाः पातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकामा सञ्चालनमा रहेका ३१ ष्टवद्यालयहरुको 
न्शक्षक पदपिुी िथा ष्टवद्याथीको संखया तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 तस.न ष्टवद्यालयको नाम न्शक्षक दरबतदी पदपूतिि करार ष्टवद्यातथि संखया 
1.   श्री अजुिन उ.मा.ष्टव. 15 4 2 329 

2.   श्री प्रकाश उ.मा.ष्टव  26 0 0 944 

3.  श्री जामनुखकि  उ.मा.ष्टव  17 1 1 254 

4.  श्री धवलातगरी मा.ष्टव  18 0 0 202 

5.  श्री वेनी सामदुाष्टयक मा.ष्टव  20 3 3 968 

6.  गलेश् वर उ.मा.ष्टव  22 2 1 288 

7.  गलेश्वर उ.मा.ष्टव 6 2 2 64 

8.  राधाकृरण तन.मा.ष्टव. 7 1 1 74 

9.  जगत नाथ प्रा.ष्टव. 3 0 0 19 

10.  राष्ट्रीय मा.ष्टव 7 1 0 247 

11.  रामचतर मा.ष्टव. 10 1 0 94 

12.  चेिना प्रा.ष्टव  3 1 0 13 

13.  पौलत्स्य उ.मा.ष्टव  16 1 0 179 

14.  भान ुउ.मा.ष्टव 14 2 1 132 

15.  जयन्ति मा.ष्टव  12 3 3 195 

16.  वालमन्तदर तन.मा.ष्टव 7 1 0 135 

17.  जनकल्याण मा.ष्टव  12 3 2 228 

18.  ज्योिी तन.मा.ष्टव 7 1 0 58 

19.  थाकनपोखरी तन.मा.ष्टव  9 0 0 53 

20.  सरस्विी मा.ष्टव  5 0 0 247 

21.  वालष्टप्रय शारदा तन.मा.ष्टव  6 2 0 105 

22.  पद् मबराह प्रा.ष्टव 3 0 0 26 

23.  ददपक मा.ष्टव 8 0 0 138 

24.  मसुङुडोल तन.मा.ष्टव  6 1 0 116 

25.  ष्टवद्योदय तन.मा.ष्टव 5 0 0 87 

26.  भकुृटी प्रा.ष्टव 4 0 0 40 

27.  जडभरि प्रा.ष्टव  5 0 0 29 

28.  गणेश प्रा.ष्टव  3 0 0 24 

29.  वराह प्रा.ष्टव  3 2 0 19 

30.  हंशवाष्टहतन तन.मा.ष्टव. 8 3 1 33 

31.  ढोल्ठान प्रा.ष्टव 3 1 0 33 

32.  यवुावर्ि प्रा.ष्टव  4 0 0 16 

३३ तडम्व प्रा.ष्टव  3 0 0 39 
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३४ सल्लेरी प्रा.ष्टव  4 0 0 27 

३५ नवज्योिी प्रा.ष्टव  0 0 0 0 

३६ सरस्विी आ.ष्टव 5 0 0 61 

३७ वरनाथ प्रा.ष्टव 4 0 0 60 

३८ स्यालीखेि प्रा.ष्टव  3 1 0 41 

३९ चतरोदय प्रा.ष्टव  3 1 0 22 

४० वागेश्वरी प्रा.ष्टव  3 0 0 18 

४१ ओखले प्रा.ष्टव 3 2 0 10 

४२ वालजागतृि प्रा.ष्टव  5 0 0 24 

४३ भमेु प्रा.ष्टव 3 1 0 39 

४४ न्शवालय प्रा.ष्टव 3 0 0 17 

४५ वालमन्तदर तन.मा.ष्टव  6 1 1 200 

४६ जगत नाथ प्रा.ष्टव  2 0 0 9 

४७ ष्टवद्यामन्तदर प्रा.ष्टव  5 0 0 46 

४८ नवदगुाि प्रा ष्टव  3 0 0 36 

४९ वसति प्रा ष्टव  3 1 0 30 

५० भमेु प्रा ष्टव  2 0 0 27 

५१ भवानी प्रा ष्टव  2 1 0 22 

५२ खडग भावानी प्रा ष्टव  2 0 0 29 

५३ वराहा प्रा ष्टव  2 1 0 8 

५४ गणेश प्रा ष्टव  2 0 0 9 

५५ ज्ञानपञु्ज  प्रा ष्टव  3 0 0 44 

५६ उपल्लोचौर प्रा ष्टव  1 0 0 34 

५७ सरस्विी प्रा ष्टव 2 0 0 21 

जम्मा  368 45 18 6262 

यस सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

• ष्टवद्यायलबाट प्राि न्शक्षक ष्टवद्याथी अनपुािको ष्टववरण अनसुार तस नं ३५ को नवज्योिी प्रा ष्टवमा सवै 
शूतय भएकोले उक्त ष्टवद्यालयलाई मजिर प्रष्टक्रयामा लानपुने देन्खयो।  

• न्शक्षक दरवतदी तयून िथा ष्टवद्याथी संखया थोरै भएका ष्टवद्यालयहरुलाई भौतिक दरुी एंव आवश्यकिाका 
आधारमा शैन्क्षक गणुस्िरमा प्रतिकूल असर नहनुे गरी एक आपसमा गाभ्ने िफि  पातलकाको ध्यान 
जानपुदिछ। 

58.  अनगुमन भत्तााः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवय सतमतिका सदस्यले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ 
को अनसूुचीमा पदातधकारीलाइ मासीक रुपमा अनगुमन वापि भत्ता ददने व्यवस्था अनसुार यस पातलकाले आ व 
२०७६।७७ को अनमुगन भत्ता लगायिको सम्पणुि सषु्टवधा आ.व २०७६।७७ मा भकु्तानी गरेको देन्खतछ। 
िर कायिक्रम अनसुार अनगुमन गरेको भतन देहायका भौचरवाट पनुाः भत्ता गएको देन्खदा एउटै नाममा दोहोरो 
भत्ता गएको देन्खतछ।अतय काननुमा यसरी भत्ता ददने व्यवस्था नभएकोले उक्त भत्ता वापि भकु्तानी भएको रकम 
असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

22950/- 

 भौ नं ष्टववरण रकम  
१२ वृहि स्वास्थय न्शष्टवर पाठेघर खसे्र रोगको स्क्रीतनङमा अनगुमन भत्ता  १८ जनाको। 22950 

 

 

59.  इिटा घटी ∕ बढी खररद: साविजातनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार 
साविजतनक तनकायले रतनङ तबल वा अतय कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायिसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्यवस्था छ ।तनम्न 
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योजनामा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेका केष्टह ष्टवल पररक्षण  गदाि कुनैमा इटाको ष्टवल तनमािण कायि भतदा बढी 
र कुनैमा घटी पेश गरेको देन्खतछ ।यसरी नगरपातलकाबाट भकु्तानी हुँदा मू अ कर सष्टहि भकु्तानी गरेकोमा 
वास्िष्टवक कायि सम्पादनको लातग आवश्यक संखया अनसुार ष्टवल पेश नगरेको देन्खएकोले बष्टढ खररद गरेको 
८९६२ इटाको प्रयोगको प्रमाण पेश गनुिपने रु.१५२३५४।०० को प्रमाण पेश गनुिपने रु…  

 

 

 

152354/- 

 गो भौ नं तमति आयोजना/उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

काम  खपि 
भएको 
इटा ँ
संखया 

खपि 
हनुपुने इटा ँ
संखया 

वढी खपि 
भएको 
इटाकँो 
संखया 

प्रति 
इटाकँो   

दर 

वढी भकु्तानी 
 

207/077/02/19 वेनी सामदुाष्टयक उ.मा.ष्टव.भवन 
तनमािण उ.स 

7.48 13152 4190 8962 17 152354 

 

 

60.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रमाःस्थानीय िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तलाई तयनुिम रोजगारी प्रत्याभिु गराउन 
एवम ् सामदुाष्टयक पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउन प्रधानमतरी रोजगार 
कायिक्रम सञ्चालन भएको छ।नगरपातलकामा यस वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम अतिगिि िीनवटा पदमागि 
गरी यस आ व रु=१९ लाख खचि गरी १४२ जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको  
देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्यन्क्तलाई 
स्थातनय िहको रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि गरी पररचय पर ष्टविरण गनुिपने व्यवस्था गरेको छ।कायिष्टवतधको 
दफा १३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तहरु मध्येवाट तनदेन्शकाको दफा २१ को 
उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा आधारमा काममा खटाउन ुपने व्यवस्था रहेको छ।नगरपातलकाले 
वेरोजगार व्यन्क्तहरुको सनु्च ियार गरर पररचयपर ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी 
पाररश्रतमक कायिक्रममा सहभागी गराउन ु पनेमा सो गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार 
कामदारहरु छनौट गरी कायिक्रम सञ्चालन गरेको देन्खँदा वास्िष्टवक वेरोजगार व्यन्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे 
भन्ने आधार रहेन।कायिक्रममा सहभागी कामदारको ज्याला वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो 
नगरी डोर हान्जरीमा नै भपािई गरी पातलकावाट एकमिु रुपमा एक जना व्यन्क्तको नाममा रकम तनकासा 
भएकोले ष्टविररण गररएको रकम ष्टवश्वसतनय छ भन्न सष्टकएन।आयोजना सञ्चालन पवुि स्थातनय िहले प्राष्टवतधक 
कमिचारी खटाई प्राष्टवतधक प्रतिवेदन ियार गनुिपने र सोको तनयतमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुिपनेमा 
कतिपय आयोजनामा प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको व्यवस्थाको पालना गदै सनु्चकाि 
वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्यवस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक गदै 
कामका लागी पाररश्रतमक कायिक्रमलाई ष्टवश्वसतनय िथा प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । 

 

61.  और्धी खररदाः  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस लाख 
रुपैयाँसम्मको और्तधजतय मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रय स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनि सष्टकने व्यवस्था भए छ।स्थानीय िहहरुले उक्त प्रष्टक्रया वेगर ष्टवतभन्न तमतिमा 
ष्टवतभन्न सप्लायसिवाट और्तध सोझै खररद गरेको छ।यस सम्बतधी देन्खएको व्यहोराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्टष्ट्रय परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्य ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन 
खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको 

 

 आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्याद सम्बतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 
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 और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खुल्ने गरी 
व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण 
खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथिक वर्िको अतत्यमा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख 
व्यवन्स्थि गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ । 

 

62.  पेश्की बाकँीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्यवस्था भएकोमा नगरपातलकाको आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुार व्यन्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्यवसायीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनयमानसुार 
असूल फर्छ्यौट गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 गो भौ नं तमति पेश्कीको ष्टववरण पेश्की तलने व्यन्क्त/फमि/कम्पनी रकम 

77.2076.10.03 बेनी पात्लेखेि सडक तनमािण खसुीहोम ष्टवल्डसि  
1500000 

219.2077.02.27 नगरपातलका भवन जय मां लक्ष्मी तनमािण सेवा 
800000 

272.2077.03.19 समपरुक कोर्िफि को तिलष्टक तनमािण सेवा 
500000 

जम्मा   
2800000 
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अनुसुचि १  
  पामिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 

 

स्थानीय तह 
 

 

 

जजल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्षको 
जजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु खचष प ूँजीगत 
खचष 

अन्य खचष जम्मा खचष 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
बेनी 
नगरपातलका 

म्याग्दी 
64566 439726 63434 20867 137574 661601 349814 139328 151275 640417 85750 

 

    बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अतय कारोबार)                    अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्जल्ला 
स्थातनय 

िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रयावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 
रकम 

अशलु 
गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

म्याग्दी  बेनी 
नगरपातलका 31 41 20800 0 0 0 31 41 20800 6557 10629 3614 0 0 14243 0 0 0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनय िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

यो बर्िको फर्छ्यौट बाकी यो बर्ि सम्पबाट कायम 
बेरुज ु

यो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ बेनी नगरपातलका म्याग्दी 71498 29422 42076 0  20800 62876 

 

 


