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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।04 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

जैतमनी नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कुश्मीशेरा, बाग्लङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

  

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 
 

                       महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। 

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

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

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

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

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

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे           महालेखापरीक्षक 



 
 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७8।७9 

च.नं.: 166                                                                         तमतिाः २०७8।5।4 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

जैतमनी नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कुश्मीशेरा, बाग्लङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् 
ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु.1 करोड 56 लाख 43 हजार बेरुज ू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.26 लाख 96 

हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु.26 लाख 29 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु.75 लाख 27 हजार र पेश्की बाँकी 
रु.27 लाख 91 हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।10।13 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फस्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम 
प्रतिवेदन पाना  29 (उन्नातिस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

 

(ईतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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जैतमनी नगरपातलका, बाग्लङु्ग 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
2076/77 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स जैतमनी नगरपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि नगरपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्स नगरपातलका अतिगिि १० वडा, ५५ सभा सदस्र्, ११८.७१ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा ३१ हजार 
४३० जनसंखर्ा रहेको छ । 

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

ष्टववरण ष्टटप्पणी बजेट 
आफैले गरेको 
प्राति/भकु्तानी 

वस्िगुि/सोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

प्रािी (क+ख)   ६७,६०,६९,२४९ ५२,६९,४९,५८१.१९   ५२,६९,४९,५८१.१९ 

क. प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधने)   ५५,१२,६५,२४९ ५२,६९,४९,५८१.१९ ० ५२,६९,४९,५८१.१९ 

११००० कर ११ ९,४३,७६,००० ६,१५,२२,०२०.६४ ० ६,१५,२२,०२०.६४ 

१३००० अनदुान   ४५,४३,२९,२४९ ४५,९४,३७,३०६.९६ ० ४५,९४,३७,३०६.९६ 

संघीर् सरकार १२ ४२,९४,६१,००० ४३,०७,५३,५५७.९६ ० ४३,०७,५३,५५७.९६ 

प्रदेश सरकार १२ २,२३,६९,००० २,६१,८४,५०० ० २,६१,८४,५०० 

अतिररक श्रोि १२ २४,९९,२४९ २४,९९,२४९ ० २४,९९,२४९ 

१४००० अतर् राजस्व   २५,६०,००० ५९,९०,२५३.५९ ० ५९,९०,२५३.५९ 

ख. अतर् प्राति   १२,४८,०४,०००       

ष्टविरण गनि बाकी राजस्व   ० ० ० ० 

कोर्हरु   १२,४८,०४,००० ० ० ० 

धरौटी   ० ० ० ० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   ० ० ० ० 

भकु्तानी (ग+घ)   ७३,१५,३७,३५४.८२ ५२,४९,८७,५३२.७०   ५२,४९,८७,५३२.७० 

ग. भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)   ६०,६७,३३,३५४.८२ ५२,५४,४०,९९६.२०   ५२,५४,४०,९९६.२० 

   २१००० पाररश्रतमक / सषु्टवधा १८ २१,१९,४१,५२० १९,६८,३८,४७७.८३ ० १९,६८,३८,४७७.८३ 

   २२००० मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग १८ १५,५५,३६,००० १४,०७,८४,१९७.८२ ० १४,०७,८४,१९७.८२ 

   २५००० सहार्िा (Subsidy) १८ १५,००,००० १३,२८,०५५ ० १३,२८,०५५ 

   २७००० सामान्जक सरुक्षा १८ ६३,७४,४८० २१,९२,३८७ ० २१,९२,३८७ 

   २८००० अतर् खचि १८ २७,००,००० १६,८०,७०३.५५ ० १६,८०,७०३.५५ 

   ३१००० गैर ष्टवत्तीर् सम्पत्ती / पुँजीगि खचि १८ २२,८६,८१,३५४.८२ १८,२६,१७,१७५ ० १८,२६,१७,१७५ 

घ. अतर् भकू्तानी   १२,४८,०४,००० (४,५३,४६३.५०)   (४,५३,४६३.५०) 

कोर्हरु   १२,४८,०४,००० ० ० ० 

धरौटी   ० ० ० ० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   ० ० ० ० 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकी     (४,५३,४६३.५०)   (४,५३,४६३.५०) 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   (५,५४,६८,१०५.८२) १९,६२,०४८.४९   १९,६२,०४८.४९ 

च. गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)     ५,५४,६८,१०५.८२   ५,५४,६८,१०५.८२ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ + च)   (५,५४,६८,१०५.८२) ५,७४,३०,१५४.३१   ५,७४,३०,१५४.३१ 

बैंक िथा नगद बाकँी २४   ५,७४,३०,१५४.३१   ५,७४,३०,१५४.३१ 

नोटाः  – संघीर् सशिि अनदुानिफि  तनकासाबाट खचि नभई बाँकी रहेको रु.१२,९२,५५७.96 ष्टफिाि गनुिपनेमा रु.63,17,824.96 ष्टफिाि गरेको छ । 

 -  सरु सफ्टवेर्रबाट पोष्टिङ्ग गदाि संघीर् सशिि अनदुानिफि  रु.52,23,091.46 बढी आम्दानी बाँतधएको र उक्त रकम सन्ञ्चि कोर्मा आम्दानी
  घटाउनलाई ररभसि भौचर उठाउन नतमलेको कारण उक्त रकम बैङ्कमा भतदा शे्रस्िा बढी मौज्दाि देन्खन गएको छ ।  
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ष्टवतनर्ोजनिफि ाः 
बजेट उपशीर्िक वाष्टर्िक बजेट तनकासा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
301000113 1000000 1000000 1000000 0.00 
350000114 2050000 2002500 2002500 0.00 

350000113 40000 0 0 0.00 

350010113 1800000 1742400 1742400 0.00 

365001043 13365000 13159572 13159572 0.00 

340001053 10000 0 0 0.00 

314010114 206000 205989 205989 0.00 

314010113 1261100 735219 735219 0.00 

314010123 129148000 122403200 122403200 0.00 

जम्मा रु. 148880100 141248880 141248880  

धरौटीिफि ाः 
गि वर्िको न्जम्मेवारी 

रु. 
र्स वर्िको आम्दानी 

रु. 
जम्मा रु. ष्टफिाि रु. 

सदरस्र्ाहा 
रु. 

बाँकी रु. कैष्टफर्ि 

736078.58 1270660.80 2006739.38 335409.00 0.00 1671330.38 
 

अतर् कोर्िफि ाः 
तस.नं. कोर्को प्रकार आम्दानी खचि बाकँी कैष्टफर्ि 
1. ममिि सम्भार कोर् 5200000.00 3950540.00 1249460.00  
2. प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 12667511.00 8783758.00 3883753.00  

 जम्मा 17867511.00 12734298.00 5133213.00  

ष्टवष्टवध कोर्िफि ाः 
तस.नं. कोर्को प्रकार आम्दानी खचि बाकँी कैष्टफर्ि 
1. कमिचारी कल्र्ाण कोर् 528800.00 

974191.00 4254124.00 

 
2. ममिि सम्भार कोर् 3699515.00 

3. चाल ुखचि खािा 1000000.00 
 जम्मा 5228315.00 974191.00 4254124.00  
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लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु 
दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

 लेखापरीक्षणको क्रममा रु.35 हजार र प्रतिष्टक्रर्ाबाट रु.3 लाख 07 हजार गरी जम्मा 
रु.3 लाख 42 हजार असलुी भएको छ ।   

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका 
िथा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार 
मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । 
सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोन्जम छन:् 
• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम र संन्चि 

कोर्वाट भएको खचि स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा 
कार्म गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् 
व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको पूणि रुपमा नगरी धरौटी िथा 
कार्िसञ्चालन कोर्को आम्दानी िथा खचि मेनअुल्ली पोष्टिङ्ग गरेको पाइर्ो ।  

त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखाङ्कन गनुिपदिछ ।  

2.  बैङ्क मौज्दाि - नगरपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको आर्-व्र्र् ष्टवववरण अनसुार आतथिक 
वर्िको अतिमा सन्ञ्चि कोर्मा रु.५,४१,६४,३८४।०० मौज्दाि रहेको छ । उक्त 
मौज्दाि तनम्नानसुार बैङ्क खािामा रहेको पाइर्ोाः 
तस.नं. खािा बैङ्क रकम 

1. सन्ञ्चि कोर् बाँकी ग्लोबल बैङ्क 52207062.85 

2. सन्ञ्चि कोर् बाँकी नेपाल बैङ्क तल. 1049210.65 

3. चाल ुखचि खािा नेपाल बैङ्क तल. 321987.80 

4. पुजँीगि खचि खािा नेपाल बैङ्क तल. 586123.00 

  जम्मा 54164384.3   
2.1.  कार्ािलर्को सन्ञ्चि कोर् खािा एउटा मार बैङ्कमा हनुपुनेमा ग्लोवल बैङ्क र नेपाल बैङ्क 

तलतमटेडमा रहेको पाइर्ो । सन्ञ्चि कोर् खािा एउटा मार बैङ्कमा राख्न कार्ािलर्ले 
कारवाही अगातड बढाउन ुपदिछ ।  

3.  संघीर् सशिि अनदुानिफि  आतथिक वर्िको अतिमा खचि नभई रहेको रकम 
रु.१२,९२,५५७।९६ ष्टफिाि गनुिपनेमा रु.६३,१७,८२४।९६ ष्टफिाि गरेको छ ।   

4.  बाँकी रकम ष्टफिाि – आतथिक वर्ि 2076/77 मा खचि लेखेको िर बैङ्कमा सम्बन्तधि 
शीर्िकमा दान्खला गनि बाँकी रहेको रकम आ=व= २०७७।७८ को तनम्न तमतिमा दान्खला 
भएको प्रमाण पेस भएको छ । 

तस.नं. ष्टववरण दान्खला रकम दान्खला तमति 
1.  अतग्रम आर् कर 40512 2077/04/12 
2.  अतग्रम आर् कर 866738 2077/05/04 
3.  मू.अ. कर 1760069 2077/05/04 
4.  सामान्जक सरुक्षा कर 71447 2077/05/04  
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5.  तनमािण व्र्वसाष्टर्क कर 28102 2077/05/04 
6.  बहाल कर 60000 2077/05/04 
7.  पाररश्रतमक कर 664817 2077/05/04 
 जम्मा 3491685  

त्र्स्िै आ. व. को अतत्र्मा बाँकी रहेको सशिि अनदुान संघिफि  र प्रदेशिफि को 
रकम तनम्नानसुार दान्खला भएको छ ।  

तस.नं. ष्टववरण दान्खला रकम दान्खला तमति 
1.  संघीर् सशिि अनदुान 4314177.96 2077/6/23 
2.  संघीर् सशिि अनदुान 2003647.00 2077/4/11 
3.  प्रदेश सशिि अनदुान 30001.00 2077/6/26 
 जम्मा 6347825.96   

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

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

२११ बमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा 
खचि हनु नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि 
कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनिमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ् पतन चाल ुखचि खािामा 
रु.३,२१,९८७।८०, पुँजीगि खचि खािामा रु.५,८६,१२३।०० समेि गरी 
रु.९,०८,११०।८० मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन ।  
• राजस्व संकलन सम्बतधमा सूचना प्रष्टवतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली 

माफि ि गने गरेको देन्खएन । 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग 
आवतद्यक, रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना 
िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैङ्क खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो ष्टवकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई 
आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरू िोकी मूल्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको   
देन्खएन ।  
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• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल 
न्जतसी खािा अद्यावतधक गरेको पाईएन । 

• मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददइएको िथा इ 
टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

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

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

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

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

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

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

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

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

• पातलकाले आर्ोजना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा 
सष्टहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन । 

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले बनाए/नबनाएको ष्टववरण पेस 
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हनु आएन ।  
• सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५ को दफा १० को उपदफा 

(१) बमोन्जम फोटोसष्टहिको अनसूुची ५ बमोन्जमको ढाँचामा मूल अतभलेख 
अद्यावतधक गरी नराखेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुाष्टर्क िथा साविजतनक सम्पन्त्तको 
रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ िर पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण अतभलेख राखेको पाइएन 
। 

• ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) अनसुार 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गरेको भएिापतन १ वटा बैठक बस्न ेबाहेक 
अतर् कार्ि गरेको पाइएन ।  

• ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) 
अनसुार कार्िहरू गरेको पाइएन ।  

• ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनसुार 
पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा 
पेस गरेको पाइएन ।  

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोष्टकएबमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वशनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

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

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट 
स्वीकृि गराई असार १० गिेतभर पेस गने र र्सरी पेस भएको बजेट छलफल गरी 
असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपप्रमखु श्री तलला रानाले २०७६।०३।१० गिे रु.२५ करोड १६ लाख ५ हजारको 
बजेट सभा समक्ष पेस गरेकोमा २०७६।०३।२७ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।04।07  मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट 
खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ । कानूनले िोकेको समर्मा अन्खिर्ारी 
ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

7.  चौमातसक पुजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ 
बमोन्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण बनाई 
पेस गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी 
कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण 
अनसुार चौमातसक पुजँीगि खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम छाः-  

 तस.नं. 
खचि 
शीर्िक 

शीर्िक 
प्रथम 

चौमातसक 
दोश्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि 
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१ ३११११ आवासीर् भवन तनमािण/खररद ० ८२२५०९ १७३७४९१ ११३४४९१ 

२ ३१११२ गैर आवासीर् भवन तनमािण/खररद ४०६००० ९९४०५० ५२२७८७५ ३१०७४५५ 

३ ३१११३ तनतमिि भवनको संरचनात्मक सधुार खचि  ० ४१२७०० १३७३०० ० 

४ ३११२१ सवारी साधन ० ६३९२० १२७८४० ३१९६० 

५ ३११२२ मेन्शनरी िथा औजार ४८५१००० १०९३००० ४००००० ४००००० 

६ ३११२३ फतनिचर िथा ष्टफक्चसि ० ० १०००००० ५००००० 

७ ३११३१ पशधुन िथा बागवानी ष्टवकास खचि ० १९१००० ८८४००० ६६२००० 

८ ३११३२ अनसुतधान िथा ष्टवकास सम्बतधी खचि ५०१००० ३२२३९४० ४२५७५२० २२०००२० 

९ ३११३४ कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र तनमािण िथा खरीद खचि  ० ० ११९९८८५ २००००० 

१० ३११३५ पुँजीगि परामशि खचि ० ११७००० ० ० 

११ ३११४१ सरुक्षा प्रणाली िथा उपकरण प्राति खचि ० ० १६०००० ६०००० 

१२ ३११५१ सडक िथा पूल तनमािण ११३६००० २३१५७०७८ ४१४२८९५६ ३१७३३१६२ 

१३ ३११५३ ष्टवद्यिु संरचना तनमािण ० ० २०२१३७२ २०२१३७२ 

१४ ३११५४ िटबतध िथा बाँधतनमािण ० ० १२६२७४९ १२६२७४९ 

१५ ३११५५ तसंचाइि संरचना तनमािण ० ६६१००० ६५६४८२० ३६४६८२० 

१६ ३११५६ खानेपानी संरचना तनमािण ० २९१००० २३३२८०६ १६००८९६ 

१७ ३११५७ वन िथा वािावरण संरक्षण ० ० २२०००० १५०००० 

१८ ३११५८ सरसफाइि संरचना तनमािण ० ७०९६० १११००० २५००० 

१९ ३११५९ अतर् साविजतनक तनमािण २५७०० १०८४५८३७ ३८२५४१७८ २९३३५४२४ 

२० ३११६१ तनतमिि भवनको संरचनात्मक सधुार खचि ० ० ४८०००० ३०००० 

२१ ३११७१ पुँजीगि सधुार खचि साविजतनक तनमािण १००००० १०५८५००० १२६१०६८९ ८९७६०१४ 

२२ ३११७२ पुँजीगि अनसुतधान िथा परामशि ० ० २५०००० २०३००० 

२३ ३१४११ जग्गाप्राति खचि ० ० ० ० 

२४ ३१५११ भैपरी आउने पुँजीगि २४००००० ० ० ० 

कूल जम्मा ९४१९७०० ५२५२८९९४ १२०६६८४८१ ८७२८०३६३ 

खचि प्रतिशि  5.16 28.76 66.08 47.79 

उपरोक्तानसुार पुजँीगििफि  कूल खचि मध्रे् िेश्रो चौमातसक ६६.०८ प्रतिशि र आर्ाढ मष्टहनामार 
४७.७९ प्रतिशि खचि भएको छ । आतथिक वर्िको अतिमा बढी खचि गने गदाि तनमािण कार्िको गणुस्िर समेि 
राम्रो नहनुे भएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप िेश्रो चौमातसक िथा आर्ाढ मष्टहनामा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

8.  क्षरेगि बजेट र खचि - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका 
क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको 
२०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ ।  

 तस.नं. मखुर् क्षरे बाष्टर्िक बजेट खचि रकम 
कूल खचि 

मध्रे् प्रतिशि 

1 समपरुक कोर् 20000000 16660883.00 8.91 
2 आतथिक ष्टवकास 9800000 6698575.00 3.58 
3 सामान्जक के्षर 12200000 11004491.00 5.88 
4 पूवािधार ष्टवकास 44100000 36148148.00 19.32 
5 वन वािारण िथा ष्टवपद् 4900000 1494709.00 0.80 
6 संस्थागि ष्टवकास र सशुासन 4900000 1879183.00 1.00 
7 कार्िसंचालन िथा प्रशासतनक खचि 90000000 59628395.16 31.87 
8 समग्र समानपुातिक तनरतिर ष्टवकास 6100000 5954136.00 3.18 
9 वडागि बजेट 41600000 39191796.00 20.95 

10 अ गै. सस/गै स.स सहकार्ि 2400000 829000.00 0.44 
11 सवारी साधन व्र्वस्थपन 3600000 191760.00 0.10 
12 ष्टवपद व्र्वस्थापन कोर् 2400000 2400000.00 1.28  
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13 वडागि ममिि संभारकोर् 5000000 5000000.00 2.67 
14 भवन िथा जग्गा व्र्वस्थापन 4605000 0.00 0 

  जम्मा 
25160500

0 187081076.16 100  
8.1.  खचि ष्टवश्लरे्ण - पातलकाले र्स वर्ि कूल आतिरीक आर्बाट रु.6,40,21,269.64 

राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट रु.46,54,27,560.55 समेि 
रु.5,29,44,8830.19 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफि  रु.33,96,16,583.20 र 
पुजँीगििफि  रु.1,8,39,45,230.00 र ष्टवत्तीर् व्र्वस्थािफि  रु.१८,७९,१८३।०० 

समेि रु.52,54,40,996.20 खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा 
12.18 प्रतिशि रहेको छ । र्स वर्ि पदातधकारी सषु्टवधामा रु.88,60,716.00 खचि 
भएको छ जनु आतिररक आर्को १3.84 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको 
सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 64.14 प्रतिशि चाल ु रू.34.74 
प्रतिशिमार पुँजीगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । र्सबाट पातलकाले ष्टवकास तनमािण 
प्रर्ोजनमा तरू्न खचि गरेको र प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ ।  
प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधक रुपमा 
तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ ।  

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

िहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको 
मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप 
गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि ष्टवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी 
कल्र्ाण कोर्मा रु.१०,००,०००।०० ट्रातसफर गरेको छ । िर उक्त कोर्को 
संचालन सम्बतधी पातलकाबाट कुन ै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देन्खएन । र्सरी 
कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोझै कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम 
ट्रातसफर गरेको छ ।  

 

 
10.  तर्ार्ीक सतमति - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म 

अतधकार क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने 
व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गि वर्ि फर्छ्यौट वा 
कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी १३ र र्ो वर्ि थप भएको ३ गरी कूल १६ 
ष्टववाद दिाि भएकोमा ९ वटा मार फर्छ्यौट भई ७ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन 
प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो  
लगाउनपुदिछ ।  

11.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा 
स्थानीर् िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकाररिाको 
आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको एक मष्टहनातभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ु
पने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक 
लेखापरीक्षण गराएको छैन । िसथि काननुमा िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको 
आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेिफि  
ध्र्ान   ददनपुदिछ ।  
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12.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध 
खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार 
रु.१८,४७,१९४।०० खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ ।  

13.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट 
आतथिक सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको 
देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले स्वास्थर्, अपाङ्ग, ष्टवपद् लगार्ि प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि 
ष्टवतभन्न व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई रु.३०,०६,४७८।०० आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेको 
पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ ।  

14.  पुजँीगि बजेटमा चाल ु प्रकृतिका खचि – पुजँी सजृना नहनु े खालका ष्टविरणमूखी िथा 
उपर्ोतगिा नददने खचिलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र 
पुजँीको तनमािण हनुे एवम ् उपर्ोतगिा तसजिना हनु े गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न 
गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पुजँीगि शीर्िकमा समावेश गरी सीतमि स्रोिको उच्चिम 
प्रर्ोग गनुिपदिछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पुजँी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, 
उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खचिलाई ष्टवतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई 
कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पुजँीगि शीर्िकबाट रु.३,४३,०००।00 भकु्तानी ददएको 
पाईर्ो । 

तस.नं भौ नं र तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्रर्ोजन रकम 

1. ९।०७७।६।९ न्चरन्िवी शमाि दरखाने पवि ५०००० 

2. ११।०७७।६।९ लतलिा पून िीजपवि ५०००० 
3. १२०७।०७७।३।३१ दगुािदेवी मन्तदर सम्मान कार्िक्रम २५००० 

4. १२२८।०७७।३।३१ जनिा मा. ष्टव. परुस्कार ष्टविरण २५००० 
5. १२३०।०७७।३।३१ सतिढुङ्गा मा. ष्टव. परुस्कार ष्टविरण २५००० 
6. १४४६।०७७।३।३१ २८ जनालाई पूल हेराल ुखचि १६८००० 

  जम्मा ३४३००० 

पुजँीगि बजेटबाट चाल ुप्रकृतिको खचि गने कार्िमा तनर्तरण हनुपुदिछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  अनतु्पादक खचि – साविजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी 
खचि गनुिपनेमा पातलकाले गरेको कतिपर् खचिहरु बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा खचि 
गरेको देन्खतछ । उपलव्धीमूलक नहनुे कार्िमा हनुे खचिमा तनर्तरण गररनपुदिछ । 
उदाहरणाः 

तस.नं. भौ नं र तमति 
भकु्तानी पाउन ेसंस्था वा 

सतमतिको नाम 

प्रर्ोजन रकम 

१ ३०।०७६।८।९ गाजादह संरक्षण िथा उ.स. बैकुण्ठे चिदुिशी 
मेलामा खचि 

२००००० 

२ ४८३।०७७।१।२१ मगर ददवस िथा पोशाक 
व्र्वस्थापन सतमति 

मगर ददवस पोशाक 
खररद 

१५०००० 

३ ५९७।०७७।२।१४ तिजमेला व्र्वस्थापन सतमति तिजमेला कार्िक्रम ५०००० 

४ ११८४।०७७।३।३० अपाङ्गिा सशक्तीकरण सतमति अपाङ्गगलाई नगद 
ष्टविरण 

४०००० 

५ ११९१।०७७।३।३० प्रगतिन्शल मष्टहला समूह िीजतगि प्रतिर्ोगीिा ५०००० 

   जम्मा ४९००००  
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

र्स्िो अनतु्पादक खचिमा तनर्तरण गररन ुपदिछ ।  
 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
16.  राजश्व बाडँफाडँ - स्थानीर् िहले अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 

६ अनसुार असलु गरेको राजस्व मध्रे् ४० प्रतिशि प्रदेश सरकारलाई पठाउनपुनेमा 
पठाएको पाइएन । अिाः स्थानीर् िहले प्राि गरेको देहार्को रकम बाँडफाँड गरी 
पठाउनपुने देन्खतछ ।  

 आर् शीर्िक 

संकतलि 
रकम 

प्रदेशलाई पठाउन ु
पने (४०%) 

पठाएको 
रकम 

पठाउन बाकँी 
रकम 

दहत्तर बहत्तर शलु्क ८२५००० ३३०००० ० ३३००००   
17.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, 

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

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर  500000 807768 161.55 
घरजग्गा वहाल कर 300000 150000 50 
व्र्वसार् कर 100000 190990 190.99 
बहाल ष्टवरौटी शलु्क 2000000 825000 41.25 

जम्मा 2900000 1973758 68.06 
पातलकातभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन 

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

 आर्कर एवं मू.अ.कर  
18.  रीिपूविकको कर ष्टवजक – (गो भौ.नं. र तमति 7/2077/3/3)  मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, 

२०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोष्टकएको 
ढाँचाको कर ष्टवजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले रीिपूकि कको कर 
ष्टवजक बेगर मनकामना हाडिवर्र (पान नं. 301978554) को ष्टवजक नं. र तमति 
519-2077/2/17 बाट खररद गरी रु.80885.00 (मू.अ.कर रु.9305.00) 
भकु्तानी भएको छ । उक्त ष्टवजकको तमति सच्चाईएकोले  मू.अ.कर समार्ोजन गरेको 
प्रमाण पेस गनुिपने अतर्था असलु गनुिपने रु. 9305.00  

19.  नतफाइलर – मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्र् 
अतभवृष्टर्द् करको ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि 
आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर ष्टववरण सष्टहि दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाबाट देहार्का फमिलाई मू.अ.कर रु.४४,९९०।०० समेि रु.३,९१,०७६।०० 
भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन िी फमिहरू कर ष्टववरण नबझुाई 
नतफाईलर रहेको पाइर्ो । 

गोभौनं./तमति 

भकु्तानी पाउनेको 
नाम 

प्र्ान नं. ष्टवजक नं=/तमति 

भकु्तानी 
रकम 

(मू.अ.कर 
समेि) 

मूअकर 
कर 
रकम 

नतफाइलर 
रहेको 
तमति 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

053-
2077/2/27 

धौलातगरी मल्टी 
टे्रड कतसनि प्रा तल 

३०४३८००३  

174494 २००७४ 
 

३१- 
२०७७।३।२२ 

न्शवशन्क्त 
अटोमोवाइल, 
बागलङु 

३०२७२३०२७ ३२६१-

२०७७।३।१९ ७८०३२ 8977 
२०७७।
M।३ 

३२६२-

२०७७।३।१९ १३२६१ 1526 
३२६३-

२०७७।३।१९ १५५३६ 1787 
३२६४-

२०७७।३।१९ ९६६१८ 11115 
३२६५-

२०७७।३।१९ १३१३५ 1511 
73-
2077/3/30 

बराह गोबर ग्र्ास 
िथा नवीकरणीर् 
उजाि प्रा. तल. 

601337235 216-
2077/3/16 

464420 29120 

2076/
M/11 

जम्मा 855496 ७४११०  

कानूनी व्र्वस्थाअनसुार ष्टववरण नबझुाएकोले कर समार्ोजन भएको प्रमाण पेस हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७४११०.00 

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
20.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

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

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम 

कामको 
ष्टववरण 

नापी अनसुार 
ष्टवल रकम 

प्रर्ोग 
गरेको हेभी 
उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचि 

८९५।०७७।३।१७ ठेउलेखोला दवुै मोटरबेल पूलदेखी 
वा नपा तसमाना सडक उ स 

सडक 
तनमािण 

१०६३६७२ डोजर ३४८४२८ 

९४६।०७७।३।२२ कालीगण्डकी करीडोर ढावसिी 
तसंगेपोखरा सडक उ स 

सडक 
तनमािण 

९५९७८२ डोजर ३६८३२० 

९७०।०७७।३।२२ दलेुवेशी डहरे बढुीखकि  सडक उ स सडक 
तनमािण 

१८५६३१४ डोजर ७९१३७६ 

१२३७।०७७।३।३१ जाडी ठेउले न्जमीरेवन आउनाट 
खोल्टे ष्टवजलुा नाम्दकु सडक उ स 

सडक 
तनमािण 

१०४२३६१ डोजर २४७२३७ 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ ।  
21.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना 

डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि 
स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन 
प्राि गरको छ ।  



12 
 

दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

 

कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम 

अध्र्र्नबाट 
तनधािरण भएको 
आर्ोजनाको 

लागि 
नगर गरुुर्ोजना 
तनमािण र नगर 
प्रोफाइल तनमािण 

स्टे्रतथ इन्ितनर्ररङ्ग 
कम्पन्नी प्रा.तल. 1600080 ४८००२४ 1680000 

नगरपातलकाको स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार नगर गरुुर्ोजना तनमािण गनि 
रु.१५,००,०००।०० र नगर प्रोफाइल तनमािण गनि रु.२,००,०००।०० बजेट 
व्र्वस्था भएको उक्त कार्िक्रम गनि मौजदुा सूचीमा रहेका ८ वटा परामशि दािाबाट 
प्राष्टवतधक िथा आतथिक प्रस्िाव माग गरेकोमा ६ वटा परामशि दािाबाट प्रस्िाव पेस हनु 
आएको पाइर्ो । उक्त पेस भएका प्राष्टवतधक िथा आतथिक प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कनबाट 
सबैभतदा बढी अङ्क ९२.८१ प्रतिशि ल्र्ाउने  स्टे्रतथ इन्िनर्ररङ्ग कम्पनी प्रा.तल. नर्ाँ 
बानेश्वर काठमाडौं छनौट भएको पाइर्ो । उक्त कम्पन्नीले रु.१६,००,०८०।०० को 
आतथिक प्रस्िाव पेस गरेकोले सो कम्पनीबाट तडष्टपआरको कार्ि गनि तमति 
२०७७।३।१० मा सम्झौिा भएको र सम्झौिा तमतिले ६ मष्टहना अथािि ्
२०७७।९।१० सम्ममा सम्पन्न गने गरी कार्ािदेश ददएको पाइर्ो । उक्त 
परामशिदािाले ड्राफ्ट ररपोटि पेस गरी भौचर नं. १२४९।२०७७।३।३१ बाट 
रु.४,८०,०२४।०० भकु्तानी भएको छ । लेखापरीक्षणको समर्सम्म पतन प्रोफाइल 
िर्ार गरुु र्ोजनाको अन्तिम ररपोटि प्राि भई नसकेको भन्ने कार्ािलर्को भनाई रहेको 
पाइर्ो । अिाः नगर प्रोफाइल र नगर गरुुर्ोजनाको तनमािण कार्ि सम्पन्न गनि लगाई सो 
अनसुारका कार्िहरू गने गराउनेिफि  सम्बन्तधि तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदिछ ।   

22.  डोजर र बे्रकरको प्रर्ोग - पातलका र तनमािण व्र्वसार्ीबीच भएको सम्झौिा अनसुार 
डोजर प्रर्ोग गरेवापि प्रति घण्टा रु.५२८०।०० र बे्रकर प्रर्ोग गरे वापि प्रति घण्टा 
रु.६२८०।०० का दरले भकु्तानी गने गरी सम्झौिा गररएको पाईतछ । िर पातलकाले 
प्राष्टवतधकबाट नापजाँच गराइ सम्पन्न भएको कामको  पररमाण प्रति घ. मी. को आधारमा 
भकु्तानी गररएको छ । पातलकाले तनमािण व्र्वसार्ीसँग प्रति घण्टाको आधारमा सम्झौिा 
गने र भकु्तानी गदाि प्रति घ. मी. कामको आधारमा भकु्तानी गदाि सम्झौिा र भकु्तानी बीच 
मापन गने िरीकामा एकरुपिा देन्खएन । तनमािण व्र्वसार्ीसँग प्रति घ. मी. कामको 
आधारमा भकु्तानी गने गरी सम्झौिा गरेर सोही आधारमा काम भए नभएको प्राष्टवधीकबाट 
नापजाँच गरेर मार भकु्तानी ददने कार्िमा सधुार हनुपुने देन्खतछ ।  

23.  Backhole Loader (With Rock Braker) - स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार 
नगरपातलकाको लातग एउटा व्र्ाकहो लोडर खररद गनिको लातग रु.५२,००,०००।०० 
को ल.ई. के कुन आधारमा िर्ार पाररएको हो सोका प्रमाण पेस हनु आएनन ्। तमति 
२०७६।४।५ मा बोलपरको माध्र्मबाट एक थान व्र्ाकहो लोडर खररद गनि सूचना 
प्रकासन गररएकोमा ३ वटा बोलपरहरू दिाि भएको पाइर्ो । जगदम्बा कतस्ट्रक्सन 
सोलसुन प्रा.तल. नक्साल काठमाडौंले रु.५१,६०,०००।०० र ष्टव. एस. मोटरपाट्सि 
बटुवल-११, रुपतदेहीले रु.४८,५१,०००।०० को आतथिक िथा प्राष्टवतधक प्रस्िाव पेस 
गरेको पाइर्ो भने बागलङु भगविी टे्रड्सको बोलपर रीिपूविक नभएको र रीिपूविक पेस 
हनु आएका २ वटा बोलपरहरूको मूल्र्ाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गनि बोलपर मूल्र्ाङ्कन  
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सतमतिको तमति २०७६।५।४ को प्रथम बैठकको तनणिर्बाट परामशिदािा मे.ई. 
तमननारार्ण शे्रष्ठलाई न्जम्मा ददएको पाइर्ो । सो अनसुार प्राष्टवतधक िथा आतथिक प्रस्िाव 
मूल्र्ाङ्कन गरी दबैु पक्षबाट ग्राह्य भएका आपूििकहरू मध्रे् ष्टव. एस. मोटसि प्रा.तल. को 
कबोल अङ्क रु.४८,५१,०००।०० र जगदम्बा कतस्ट्रक्स्न सोलसुन प्रा.तल. को कबोल 
अङ्क रु.५१,६०,०००।०० पेस भएकोमा ष्टव. एस. मोटसि प्रा.तल. को १० वर्िको 
आतधकाररक ष्टवके्रिाको अनभुव बाहेक सबै कुराहरू पूणि सेटीस्फाइड भएको जनाएको र 
जगदम्बा कतस्ट्रक्सन सोलसुलनको १० वर्िको आतधकाररक ष्टवके्रिा समेि पूणि 
सेष्टटस्फाइड भएको जनाई The Authorized Selling Service Years is more 

important than the price भनी  Consultant  इन्ितनर्रले जगदम्बा कतस्ट्रक्सन 
सोलसुनबाट ष्टकन्न तसफाररस गरेको पाइर्ो । त्र्सै गरी तमति २०७६।५।५ मा बसेको 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिको बैठकले बोलपरको प्राष्टवतधक प्रतिवेदन पेस गनि न्जम्मेवारी ददइएको 
मे.ई. तमननारार्ण शे्रष्ठले गरेको प्रतिवेदन उपर छलफल  गरी ष्टव. एस. मोटसि प्रा. तल. 
को कारोवार अवतध २ वर्ि ११ मष्टहना रहेको वारेतटी अवतध २ वर्ि उल्लेख भएको र 
कबोल अङ्क रु.४८,५१,०००।०० पेस गरेको र जगदम्बा कतस्ट्रक्सन सोलसुनको 
कारोवार अवतध १० वर्ि भतदा बढी भएको र वारेतटी अष्टवध १ वर्ि उल्लेख भएको र 
कबोल अङ्क रु.५१,६०,०००।– पेस गरेको व्र्होरा जनाई ष्टव. एस. मोटसि प्रा. तल. को 
कारोवार अवतध कम भएिापतन मूल्र् अतभवृष्टर्द् िथा वारेतटी अवतध समेिलाई मध्र्नजर 
गरी ष्टव. एस. मोटसि प्रा. तल. को बोलपर सारभिू रुपमा प्रभावग्राही देन्खएको भनी 
बोलपर स्वीकृिको लातग पेस गने तनर्िण भएअनसुार बोलपर स्वीकृि गनि तमति 
२०७६।५।९ मा आशर् पर जारी भएकोमा जगदम्बा कतस्ट्रक्सन सोलसुनले १० वर्ि 
सम्बन्तधि तनमािण सामाग्री बेचष्टवखन िथा ममिि सम्भार इतिहास चाष्टहने भनी माग 
भएकोमा उक्त मापदण्ड ष्टव. एस. मोटसिको नपगेुको हुँदा बोलपर स्वीकृि गने आशर् 
परमा पनुाः ष्टवचार गरी पाउँ भनी तनवेदन गरेको पाइर्ो । िर मूल्र्ाङ्कन सतमतिले ष्टव. 
एस. मोटसि प्रा. तल. सँग प्रतिष्टक्रर्ा माग गदाि ष्टव. एस. मोटसि प्रा. तल. ले सन ्२००३ 
देन्ख बेचष्टवखन िथा ममिि सम्भार सम्बतधी कार्ि अनभुव भएको कागजाि पेस गरेको 
आधारमा ष्टव. एस. मोटसि प्रा. तल. को बोलपर स्वीकृि गनि तमति २०७६।५।१२ मा 
तनणिर् गरेको पाइर्ो । उक्त आपूििकसँग तमति २०७६।६।११ मा सम्झौिा गरी 
सम्झौिा अनसुार एक थान व्र्ाकहो लोडर खररद गरी भौ.नं. ७।२०७६।६।२८ बाट 
रु.४८,५१,०००।०० खचि लेखी भकु्तानी गरेको छ । अिाः नगरपातलकाले खररद 
प्रकृर्ामा तनर्मानसुार ष्टवतभन्न प्रष्टकर्ा अपनाई ल.ई. िर्ार गनुिपने र बोलपर माग गदाि 
आवश्र्क र उपर्कु्त हनुे कुराहरू मार उल्लेख गनुिपनेमा गरेको नपाइएकोले आगामी 
ददनमा र्स्िा कार्िहरूमा सधुार गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

24.  जैतमनीधाम-कुन्श्मसेरा सडक –जैतमनीधाम-कुन्श्मसेरा कालोपरे सडक तनमािण कार्िको 
लातग प्रदेश सशिििफि को रु.१,००,००,०००.00 बजेट व्र्वस्था भएको उक्त तनमािण 
कार्ि गनि रु.९५,७१,३०४।४८ (भ्र्ाट समेि) को ल. ई. िर्ार गरी ष्टवद्यिुीर् 
बोलपरको माध्र्मबाट तमति २०७६।८।१८ मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा ३ वटा 
बोलपर तनम्नानसुार पेस हनु आएको पाइर्ोाः 

तस.नं. तनमािण व्र्वसार्ी कबोल अङ्क 

१. तिलक तनमािण सेवा 9560427.07 

२. जमु्ली तनमािण सेवा 9537378.69  
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३. ष्टहलसाइड तनमािण सेवा 9511829.95 

उक्त पेस भएका ३ वटा बोलपर मध्रे् सबैभतदा घटी कबोल गने ष्टहलसाइड 
तनमािण सेवाको कबोल अङ्क रु.९५,११,८२९।९५ को बोलपर तमति २०७६।९।२३ 
मा स्वीकृि गरी तमति २०७७।२।३० सम्ममा सम्पन्न गने गरी तमति 
२०७६।१०।२३ मा सम्झौिा गरेको पाइर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीलाई प्रथम रतनङ्ग 
तबलबाट रु.४९,९३,१९५।०० र फाइनल तबलबाट रु.४४,६१,२६९।३८ समेि 
रु.९४,५४,४६४।३८ भकु्तानी भएको छ ।  

25.  ष्टवदेश भ्रमण – ८३८/२०७७/३/२६ भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
१४(१) बमोन्जम कुनै पदातधकारी वा कमिचारीलाई सरकारी कामको तसलतसलामा 
ष्टवदेशमा भ्रमण पठाउँदा सो भ्रमणको खचि व्र्होने श्रोि र नेपाल सरकारको श्रोिबाट 
ष्टवदेशमा भ्रमणमा पठाउने भएमा तनजले र्स तनर्मावली बमोन्जम पाउने दैतनक भत्ता, 
भ्रमण भत्ता, पकेट खचि िथा भैपरी आउने खचि जस्िा कुन-कुन सषु्टवधा पाउने हो सो 
खलुाई भ्रमणमा खटाउन ुअन्घ तनणिर् गनुिपने व्र्वस्था भएको िर तनणिर् नभई आफूखशुी 
भ्रमणमा गएकोमा वा पठाएकोमा भ्रमणबाट फकेपतछ, गरेको दाबीबमोन्जम त्र्स्िा खचिहरू 
ददइने छैन भन्ने व्र्वस्था भएको छ । र्स जैतमनी नगरपातलका कार्ािलर्को २८ औ ं
बैठकको तनणिर्ले नगरपातलकाको वडा नं. २ का ष्टवद्यालर्हरूमा सहर्ोग गदै आएको 
जापानको  Lasante International Co. Ltd. ले र्स नगरपातलकाका नगर प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृि लगार्ि जनप्रतितनतध िथा सरोकारवालाहरूलाई २०७६/४/१५ 
देन्ख ष्टवतभन्न पर्िटकीर् स्थलहरूको अवलोकनका लातग जापान भ्रमण गने तनमतरणा 
भएको भनी कार्ािलर्का तनम्न पदातधकारीहरूलाई समावेश हनुे गरी तनणिर् भएको पाइर्ो 
।  

अिाः मातथ उन्ल्लन्खि पदातधकारी िथा कमिचारी तमति २०७६/४/१३ देन्ख 
२०७६/४/२५ सम्म जापानको ष्टवतभन्न पर्िटकीर् स्थलहरूको भ्रमण गदाि हवाई 
जहाजको ष्टटकटवापि प्रति सहभागी रु.८२,०००।०० का दरले रु.४,९२,०००।०० 
खचि लेखी भकु्तानी गरेको छ । जापानको  Lasante International Co. Ltd. को परलाई 
तमति 2077/11/07 को नोटरी पन्व्लकले उल्था गरेको प्रमाण अनसुार जापान प्रस्थान 
गदािको र्ारा ष्टटकट कम्पनीले व्र्होने  िर जापानबाट ष्टफिाि भएको ष्टटकट खचि 
कम्पनीले उपलव्ध नगराउने देन्खतछ । र्सरी जापान प्रस्थान गदािको र्ारा ष्टटकट 
कम्पनीले व्र्होने देन्खएकोले रु.41000.00 का दरले ६ जनाको जम्मा रु 
246000.00 असलु गनुिपने रु. 
तस  .नं .  पद भ्रमण गने पदातधकारी  /कमिचारीको नाम  रकम 
1 .  नगर प्रमखु श्री इतरराज पौडेल ४१०००.00  
2 .  वडा अध्र्क्ष )वडा नं .२(  श्री लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा ४१०००.00  
3 .  नगरसभा सदस्र्  श्री केशवराज शमाि ४१०००.00  
4 .  नगरसभा सदस्र्  श्री प्रमे सापकोटा ४१०००.00  
5 .  कार्िपातलका सदस्र् श्री लालबहादरु पररर्ार ४१०००.00  
6 .  प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि श्री ईश्वरीप्रसाद शमाि ४१०००.00  
  जम्मा 246000.00  
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26.  र्ोजना अनगुमन - जैतमनी नगरपातलका कार्ािलर्बाट संचातलि सबै र्ोजना र 
कार्िक्रमहरुको तनर्मानसुार प्रकृर्ा परुा गरी अन्तिम भकु्तानी र फरफारक गनुि अगातड 
जाँचपास र फरफारक गनि ७ सदस्र्ीर् उपसतमति गठन भएको साथै ष्टवशेर् र आमन्तरि 
सदस्र्को रुपमा नगरप्रमखु र अतर् कमिचारी आमन्तरि गनि सष्टकन े व्र्वस्था छ । 
कार्ािलर्बाट संचातलि ष्टवतभन्न र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेवापि िोष्टकएका सदस्र्भतदा 
बाष्टहरका व्र्न्क्तले अनगुमन गरेको उल्लेख गरी खचि गररएको छ । पुँजी सृजना नहनुे 
खालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने खचि गररएको छ । र्सरी जाँचपास र 
फरफारक उपसतमतिमा िोष्टकएका भतदा अतर् व्र्न्क्तलाई अनगुमन भत्ता उपलव्ध गराउन ु
र पुजँी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खचिलाई पुँजीगि 
शीर्िकबाट खचि गररन ुतनर्म सम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६१२००.00 
 तस. 

नं. गो भौ नं र तमति अनगुमन ष्टवर्र् 

सहभागी 
सदस्र् 

सतमति भतदा 
बाष्टहरका 
सदस्र् 

भकु्तानी 
रकम 

1. ८४१।०७७।३।११ दतलि आर्मलुक कार्िक्रम 
अनगुमन 

५ ३ २२५०० 

2. ११०२।०७७।३।२६ कृर्क िातलम अनगुमन ८ जना ३ जना १५००० 
3. ११२४।०७७।३।२७ पशपुालन फमि िथा दधु 

संकलन केतर 

८ जना ७ जना २३७०० 

    जम्मा ६१२००   
27.  दतलि आर्मूलक कार्िक्रम - ८४१।०७७।३।११ बाट दतलि आर्मूलक कार्िक्रम 

अतिगिि प्लाष्टिक, मन्ल्चङ, प्लाष्टि खररद िथा भ्रमण भत्ताको तबल अनसुार श्री 
लालबहादरु पररर्ारलाई रु.१,२५,०००।०० भकु्तानी गररएको छ । स्थानीर् बजार 
बाग्लङु्गमा उपलव्ध हनुे भएिापतन उक्त मालसामान खररद गनि काठमाडौंमा गएको भ्रमण 
खचि रु.11,175.00 भकु्तानी गररन ुदतलि आर्मूलक कार्िक्रम उतमखु भएको देन्खएन 
।     

28.  न्जतसी दान्खला - गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ 
अनसुार  न्जम्मेवार व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको न्जतसी मालसामान साि ददनतभर 
र्थास्थानमा दान्खला गरी शे्रस्िा खडा गनुिपने व्र्वस्था छ।सम्बन्तधि संस्थाले खररद 
गरेको िपतसलको मालसामान न्जतसी दान्खला गरेको छैन । उक्त मालसामानहरु न्जतसी 
दान्खला गरेको प्रमाण पेस गनुिपने रु. १०५५२४२.00 

 भौ नं र तमति खररद गने संस्था खररद सामानहरु खररद मलु्र् 

८२।०७६।९।१३ सतुिलाचौर मा ष्टव मोतनटर १ इ हाजीरी मेशीन १ एलईतड 
ष्टट भी १ स्पीकर १ ल्र्ापटप १ कापेट 
४४ मी  १३१५८८ 

७००।०७७।२।२५ जैमीनी प्रा ष्टव नोटबकु ल्र्ापटप 50000 
९११।०७७।३।१८ सतिढुङ्गा मा ष्टव नमिल फोल्ड स्कोप १२९ थान तडलक्स 

फोल्डस्कोप ४ थान  १७४४९५ 

१९४४।०७७।३।२९ नगरपातलका एष्टककृि कर संकलन प्रा तल सफ्टवेर्र १४९१६० 

१९४४।०७७।३।२९ नगरपातलका र्ोजना सम्बन्तध सफ्टवेर्र ३४९९९९ 
१९४३।०७७।३।२९ नगरपातलका दिाि चलानी सम्बतधी सफ्टवेर्र २००००० 
  जम्मा १०५५२४२   

29.  सम्बन्तधि खचि शीर्िकबाट खचि गनुिपने - गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ का दफा 
१७(२) अनसुार आफ्नो र मािहि तनकार् अतिगििको कुनै बजेट उप–शीर्िकमा रकम २५००००.00 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

नपगु भएमा सो अतिगिि रकम बचि भएको अतर् बजेट उप–शीर्िकहरूबाट प्रदेश 
ष्टवतनर्ोजन ऐनमा िोष्टकएको सीमातभर रही खचि व्र्होने स्रोि पररवििन नहनुे गरी चाल ु
बजेटबाट चालिुफि का खचि शीर्िकहरूमा र पुजँीगि बजेटबाट पुजँीगििफि का खचि 
शीर्िकहरूमा िथा चालबुाट पुँजीगि खचि शीर्िकमा सम्बन्तधि सन्चवले रकमातिर गनि 
सक्नेछ स्वीकृि कार्िक्रममा ष्टवतनर्ोजन भएको रकम अतर् कार्िमा खचि गररएको छ । 
स्वीकृि भएको कार्िक्रम भतदा फरक कार्िक्रममा खचि गररएको  छ । र्सरी स्वीकृि 
कार्िक्रममा ष्टवतनर्ोजन भएको रकम अतर् कार्िमा खचि गररएकोले तनर्मसम्मि 
नदेन्खएको रु. 

 तस.नं भौ नं र तमति खचि भएको शीर्िक ष्टवतनर्ोजन भएको  शीर्िक रकम 

१ ९९६।०७७।३।२३ पखािल तनमािण जनज्र्ोति प्रा ष्टव कक्षा  
व्र्वस्थापन र फतनितसङ्ग 

२००००० 

२ ११०९।०७७।३।२६ पखािल तनमािण ष्टवजलुा मा ष्टव कक्षा १ 
व्र्वस्थापन र फतनितसङ्ग 

५०००० 

   जम्मा २५००००   
30.  लन्क्षि वगि छनौट - लन्क्षि वगि छनौटको लातग र्ोजना आवश्र्किा भएका वगिबाट 

तनवेदन संकल गरी उक्त र्ोजना आवश्र्क छ ष्टक छैन अनगुमन गरेर अति आवश्र्क 
भएका स्थान र व्र्क्तीहरु छनौट गरेर कार्ि गनुिपनेमा िपतसलका कार्िमा तनवेदन संकलन 
िथा छनौट प्रष्टक्रर्ा अवलम्बन नगरी ष्टविरण गररएको छ । र्सरी छनौट प्रष्टक्रर्ा 
अवलम्बन नगरी तसधै हनुे ष्टविरण कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।   

 गो भौ नं र तमति कार्िक्रम रकम 

८०५।०७७।३।५ आलकुो वीउ १०१ जनालाइ ष्टविरण १००००० 

उन्नि बोका ४ जनालाई ष्टविरण १६०००० 

प्लाष्टिक टनेल र पाईप २२ जनालाई ष्टविरण १००००० 

८७७।०७७।३।१५ प्लाष्टिक टनेल ३७ जनालाई ष्टविरण १७५००० 

१०२८।०७७।३।२४ जनजािी िथा आर्आजिन सशक्तीकरणका लागी २२वटा 
बाख्राका पाठा ष्टविरण 

१००००० 

१०८३।०७७।३।२५ प्लाष्टिक टनेल तबउहरु १८ जनालाई ष्टविरण २००००० 

१०९४।३।२६ कागिी आप सतुिला अंगरुका कुल १०५०० ष्टवरुवा ष्टविरण २५०००० 

१०९५।०७७।३।२६ मौरीको घार १३३ वटा खररद गरी ष्टवतभन्न वडामा ष्टविरण २०५००० 

११११।०७७।३।२६ वडा नं ५ मा प्लाष्टिक टनेल खररद ३२४९०० 

 जम्मा १६१४९००   
31.  चेक भकु्तानी – तनमािण कार्ि, सेवा खररद वा अतर् कार्िको रकम भकु्तानी गदाि सम्बतधी 

संस्था सतमतिको नाममा भकु्तानी चेक उपलव्ध गराउनपुनेमा उक्त संस्थाको अध्र्क्ष वा 
सन्चव वा सदस्र्को नाममा चेक उपलब्ध गराई खचि लेखेको पाइर्ो । र्स्िो कार्िमा 
तनर्तरण गररनपुदिछ ।  

 गो भौ नं र तमति खररद वा तनमािण कार्ि खररद गने संस्था भकु्तानी भएको रकम 

५९५।०७७।२।१४ खेलकुद सामाग्री खररद एकिा क्लव गाँव र्ाम व थापा २५००० 

७७१।०७७।२।२३ खानेपानी ममिि कार्ि डाडामाथी खानेपानी ममिि 
उपभोक्ता सतमति 

मेघनाथ शमाि ३०००० 

७७३।०७७।२।३२ खानेपानी ममिि कार्ि खलडाडा खानेपानी तनमािण 
उपभोक्ता सतमति 

देवकला शमाि २५००० 

५९५।०७७।२।१४ पधेरापानी टंकी तनमािण पधेरापानी टंकी तनमािण उ.स. रुपनारार्ण उपाध्र्ार् ४००००   
32.  लन्क्षिवगि क्षमिा अतभवषृ्टर्द् - वडा नं ९ मा लन्क्षि वगि क्षमिा अतभबषृ्टर्द् ३ ददने कार्िक्रम 

अतिगिि लक्ष्मी बहादरु क्षेरी तनमिला सवेुदी र तसिा गौिमलाई प्रन्शक्षण वापि रु ६००० १८०००.00 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

का दरले रु१८००० भकु्तानी गररएको छ । प्रन्शक्षण ष्टवर्र् िातलका कार्िपर र कक्षा 
संचालन िथा हान्जर अतभलेख समेि नराखी खचि लेखेको छ । प्रन्शक्षण कार्िक्रम 
सञ्चालन भएको भन्ने ष्टवर्र्मा ष्टवस्वस्ि हनुे आधार भएन । र्सरी कुनै आधार बेगर 
कार्िक्रम गररएको खचि असलु गनुिपने रु. 

33.  उपभोक्ता सतमिीको र्ोगदान कट्टी नगरेको - ९२।०७७।९।१४ साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान भतदा कम काम 
सम्पन्न भई रतनङ्ग तबल र मूल्र्ाङ्ककन प्रतिवेदन प्राि भएपतछ उपभोक्ता सतमिीको अंश 
कट्टा गरेर मार भकु्तानी गररने उल्लेख छ ।सारङ्गी जमु्ली खोला हदैु हेल्थसेतटर िारेभीर 
समझम्टा मोटरबाटो वडा नं. १ को तनमािण कार्ि रु.२,५२,७८३।00 बाट उपभोक्ता 
सतमतिको र्ोगदान रु.२७,६३३।०० कट्टी गरी बाँकी रु.२,२५,१५०।०० मार 
भकु्तानी गनुिपनेमा परैु तबल अनसुारको परैु रकम रु.२,५२,७८३।०० भकु्तानी भएकोले 
बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु.  २७६३३.00 

34.  ष्टवजक अनसुार भकु्तानी - ५५।०७७।१।३० साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ 
को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्कन तबल 
भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि समदुार् वा सतमतिको बैठकबाट अनमुोदन 
गराई पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । झाक्रीखोला स्थान ठुलोखोला तसंचाइ र्ोजनाको लागी 
बदिशहाडिवर्र एण्ड सप्लार्सिबाट खररद गररएको पाईप 110mm/6kg hdpe पाईप ९० 
तमटरको  मू.अ. कर समेि रु.७१२।०० का दरले रु.६४,०८०।०० को ष्टवजक पेस 
गरेको छ । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार ९० तमटरको रु.७७६।४८ का दरले जम्मा 
रु.६९,८८३।०० भकु्तानी गररएको छ । उपभोक्ता सतमतिले पेस गरेको ष्टवजक भतदा 
बढीको दर कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा समावेश गरेर भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी असलु 
गनुिपने रु. ५८०३.00 

35.  नम्सि फरक पारी वढी भकु्तानी - ३९९।०७७।३।१७ साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म १४८ को उपतनर्म १ अनसुारको दररेट तनधािरण सतमति बाग्लङु्गले 
आ. व. २०७६।७७ को लातग न्जल्लादररेट तनधािरण गररएको छ । िपतसलको 
र्ोजनामा प्रर्ोग भएको पाईपमा न्जल्लाले तनधािरण गरेको दररेट भतदा बढी दररेटबाट 
भकु्तानी गररएकोले बढी भकु्तानी रकम असलु गनुिपने रु.  ६५४८.00 

 तस. 
नं र्ोजनाको नाम पाइपको 

साइज 

पाइप
को 

पररमाण 

भकु्तानी 
हनुपुने दर 

भकु्तानी 
भएको दर बढी दर जम्मा 

रकम 

१ ठाडो असदी तसंचाई 
कुलो वडा नं ६ 

HDPE 

110/4kg 

cm2 २१० ५१९।५८ ५४२।१६ २२।५८ ४७४२ 
२ डल्लोपोखरी 

वल्लोखेि तसंचाई  

HDPE 

110/4kgc

m2 ८० ५१९।५८ ५४२।१६ २२।५८ १८०६ 
    जम्मा ६५४८   

36.  मू.अ.कर थप भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा 
खररद सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा अतर् कुनै तबल ष्टवजकको 
भकु्तानी गदाि करारका शििबमोन्जम नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक 
कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । तनम्न भकु्तानीमा मू. अ. कर 
थप गरी बढी भकु्तानी भएको पाइर्ो ।   

36.1.  भौ. नं. र तमति १०१०।०७७।३।२३ ग्र्ावीन बक्समा 2×1×1 र 1.5×1×1 दररेट 20123.00 
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ष्टवश्लरे्णमा मू. अ. कर समेि जोडेर लागि अनमुान िर्ार गररएको छ । सोही दररेटको 
आधारमा नापी ष्टकिावको काम गरेको पररमाण अनसुार ग्र्ावीन बक्समा 2×1×1 र 

1.5×1×1 को हनु े खचि रु.३,७२,७९१।०० मा पनुाः मू.अ. कर रु.२०,१२३।०० 
जोडी भकु्तानी गररएको पाइर्ो । पनुाः मू.अ. कर थप गरेर भकु्तानी भएको रकम असलु 
गररनपुने रु. 

36.2.  भौ. नं. र तमति ११०३।०७७।३।२६ ग्र्ावीन बक्समा 2×1×1 र 1.5×1×1  दररेट 
ष्टवश्लरे्णमा मू. अ. कर समेि जोडेर लागि अनमुान िर्ार गररएको छ । सोही दररेटको 
आधारमा नापी ष्टकिाबमा काम गरेको पररमाण अनसुार ग्र्ावीन बक्समा 2×1×1 को 
जालीको हनुे खचि रु.३,५५,८१९।०० मा मू.अ. कर रु.४६,२५६।००  र 1.5×1×1 
को जालीको हनुे खचि रु.४,४७,६७३।०० मा मू. अ. कर रु.५८,१९७।।०० थप 
गरी जम्मा रु.१,०४,४५३।०० पनुाः जोडेर भकु्तानी गररएको छ । पनुाः मूअकर थप 
गरेर भकु्तानी भएको रकम असलु गररनपुने रु. १०४४५३.00 

37.  बहाल कर भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ अनसुार 
ष्टवल ष्टवजकअनसुारको भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । िपतसलको र्ोजनामा तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई डोजरको प्रर्ोग गरेवापि मूल्र्ाङ्कन तबलको भकु्तानी गदाि १० प्रतिशि 
अतग्रम कर कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा तबलमा १० प्रतिशि जोडेर पनुाः कट्टी गरेको 
पाइर्ो । अिाः बहालकर वापि तबलमा जोडेको रकम असलु गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला 
गनुिपने रु= 2229043.00 

 
भौ नं र तमति र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्वसार्ी भकु्तानी रकम 

डोजर प्रर्ोगको 
तबल रकम 

तबलमा जोडेको 
१० प्रतिशि 
बहालकर 

1242/2077/3/31 शभुनौले खोलाखानी सडक ष्टहलसाइड तनमािण सेवा 2663009 2420918 242092 
1244/2077/3/31 कोलडाँडा कुन्श्मसेरा मोटरबाटो हरर पौडेल 212883 193349 19335 
1237/2077/3/31 जाडोठेउले न्जतमखेि आउनाट खोल्टे जर्सम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
1042661 277686 

27769 
1221/2077/3/31 देउराली खानी उठीखकि  मोटरबाटो K3 कतस्ट्रक्सन  2663276 1815009 181501 
1201/2077/3/30 नाम्दकु सावली बाघखोर गाजादह 

मोटरबाटो 
जर्सम्भो कँडेल 
तबल्डसि प्रा.तल. 

1480613 1346012 

134601 
1187/2077/3/30 ठेउले तसतमरेवन आउनाट खोल्टे खोला 

ष्टवजवुा िाम्दकु सडक वडा नं. ९ 

जर्सम्भो कँडेल 
तबल्डसि प्रा.तल. 

1021674 928794 

92879 
1182/2077/3/30 गहिे डाँडावारी काफ्लेफाँट सडक ९ जर्सम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
200000 194625 

19463 
1049/2077/3/24 कोररडोरचौर धलु्लनुेिा वडा नं. ७ जर्सम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
1000000 49245 

4925 
1010/2077/3/23 कालीगण्डकी कोररडोर-फुकेसल्ला वडा 

तसमाना सडक 
ग्रीस ग्रपु अफ 
कतस्ट्रक्सन 

1038855 163552 
16355 

994/2077/3/23 खुसािनीबोट लस्करे िानाखोला ठूलेआपँ 
वडा नं. ८ 

पौडेल तनमािण स 

वा 
420329 382117 

38212 
970/2077/3/22 दलेुबेसी छहरे फेदीवतद ु कालापािल 

उठीखकि  सडक 
कामना तबल्डसि प्रा. 
तल. 

1299249 719433 
71943 

946/2077/3/22 कालीगण्डकी कररडोर ढावसति तसङ्गे 
पोखरा सडक 

पौडेल तनमािण सेवा 959782 334834 
33483 

907/2077/3/18 तसमदेन्ख उपल्ला आरन नेिा मोटरबाटो  ददपक बराल 100000 97003 9700 
895/2077/3/17 ठेउलेखोला हदैु मोटरवेल पलु-वानपारी 

तसमाना मोटरबाटो 
सजुन थापा 1063672 316753 

31675 
893/2077/3/16 झाडी ओखले न्चलाउने खकि  जौवारी 

खोला सडक 
शोत्तम भोटे 1061668 249950 

24995 
835/2077/3/9 कालाखोला फलाटे तछस्िी मोटरबाटो ष्टहलसाइड तनमािण सेवा 681670 103835 10383 
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833/2077/3/9 ष्टकटेनी कालाखोला सडक तडलबहादरु श्रीस 1789242 777103 77710 
829/2077/3/9 खोर ए.तड.ष्टव. बाटो-ष्टवरे्क खोर वालपा 

डाँडाखेि सडक 
तमलन थापा 56905 51732 

5173 
801/2077/3/4 कुन्श्मसेरा मोटरबेल पलु-सकुि वा 

ष्टवहारथला सडक 
मैवदुदन तमर्ाँ 1437980 397461 

39746 
799/2077/3/4 केटीचौर घमु्िी बास्कोट भडकुवा 

सल्र्ानधारा मोटरबाटो 
पौडेल तनमािण सेवा 533644 485130 

48513 
687/2077/2/22 न्चल्लारजङु वाइमकुना मोटरबाटो सूर्िबहादरु क्षेरी 54301 49365 4936 
667/2077/2/20 रुम्टा थान न्चत्नेपाटी मोटरबाटो जर्शम्भो कँडेल 

तबल्डसि 
266498 242271 

24227 
15/2076/7/24 खौर ए.तड.ष्टव. बाटो-ष्टकसेक-डाँडाखेि बाबरुाम पररर्ार 213511 194101 19410 
58/2076/9/1 दलेुनी कातिके रानीवासे मोटरबाटो दगुािबहादरु भजुेल 315954 235084 23508 
75/2076/9/3 बालष्टवकास ष्टवजवुा वठुाटार जकेुन सडक नामबहादरु थापा 322394 2992995 299300 
72/2076/9/3 ठुल्डाँडा बाघखोर-रानीबासे सडक दगुािबहादरु भजुेल 111412 101283 10128 
70/2076/9/3 मादद उतिर्ाचौर गाव मोटरबाटो तभमबहादरु श्रीस राना 159833 145303 14530 
105/2076/9/16 बारीखेि कोलपाखा मोटरबाटो ज्ञान ुथापा 109608 99643 9964 
92/2076/9/14 सरङ्गी जमु्लीखोला-िारेभीर सामरुम्टा लोमन थापा 252783 229803 22980 
592/2077/2/1 गहिे-देवर्ाप मोटरबाटो तभमबहादरु श्रीस राना 159104 144640 14464 
590/2077/2/1 काभ्र ेखेलकुद मैदान तनमािण वसति शमाि 106598 96907 9691 
586/2077/2/1 न्चल्लारजङु बाइकुन मोटरबाटो सूर्िबहादरु क्षेरी 268582 244166 24417 
584/2077/2/1 कालीष्टकनार चौखेल मोटरबाटो तमलन थापा 551908 240683 24068 
572/2077/2/1 कालीष्टकनार चौखेल मोटरबाटो दलबहादरु श्रीस 1031325 114942 11494 
570/2077/1/30 गरुुङकोट मजवुा मोटरबाटो हरर पौडेल 213004 81258 8126 
560/2077/1/30 हाडीकोट मोटरबाटो कामना ष्टवल्डसि प्रा.तल. 212208 192916 19292 
544/2077/1/30 जैदद ष्टवहारमला केवै सडक तडलबहादरु श्रीस 455297 337376 33738 
531/2077/1/30 दलेुवेँसी छहरेफेदी वन ु छहरा वदीखकि  

सडक 
कामना ष्टवल्डसि प्रा.तल. 319534 

290485 
29049 

529/2077/1/30 न्चलाउनेखकि  एक्लेखोला मोटरबाटो कामना ष्टवल्डसि प्रा.तल. 107174 97431 9743 
522/2077/1/29 तससे्ररा ठेउले मोटरबाटो जर्शम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
436422 

396747 
39675 

517/2077/1/28 कोलडाँडा कुन्श्मसेरा मोटरबाटो हरर पौडेल 530294 359959 35996 
513/2077/1/28 काभ्राकोबाट तिरतिरे ओखले तमलन थापा 529732 481574 48157 
507/2077/1/26 मलुाबारी बिासे मनज्र्ोति प्रा.ष्टव. 

गल्छीडाँडा सडक 
जर्शम्भो कँडेल 
तबल्डसि प्रा.तल. 

276390 
251264 

25126 
504/2077/1/26 मानसेडाँडा व्र्मेला मोटरबाटो जर्शम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
525353 

437073 
43707 

500/2077/1/26 पाही ओखले मोटरबाटो जर्शम्भो कँडेल 
तबल्डसि प्रा.तल. 

1219748 
1108407 

110841 
498/2077/1/26 कररडोर बाजाखेि सम्मेनी रािमाटा जर्शम्भो कँडेल 

तबल्डसि प्रा.तल. 
213306 

193914 
19391 

462/2076/12/5 एकरािे देउराली मोटरबाटो कामना तबल्डसि 105888 96262 9626 
459/2076/12/5 सकुि वा ष्टवनामारे मोटरबाटो ममिि कामना तबल्डसि ददपक 

तगरी 
106339 

96672 
9667 

447/2076/12/4 वनम्वर ट्रातसफरमर जोड्ने मोटरबाटो तमलन थापा 214122 194657 19466 
441/2076/12/3 नेपाने खुसािनी मोटरबाटो दगिबहादरु भजुेल 293702 267002 26700 
418/2076/11/29 कृष्टर् सडक साष्टवक वडा नं. ४ वडा 

कार्ािलर् 
पौडेल तनमािण सेवा 528613 

480557 
48056 

408/2076/11/28 न्चत्लारजङु वाइकुना मोटरबाटो वसति पौडेल 540287 491170 49117 
  जम्मा 31478336 22290451 2229043  

38.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरूमा 
दरबतदी अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स 
स्थानीर् िह अतिगिि ष्टवतभन्न िहका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरूको न्शक्षक दरवतदी र 
पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ ।  
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तस.नं. ष्टवद्यालर्को नाम 

न्शक्षक 
दरबतदी 

पदपूतिि 
पदपूतिि मध्रे् 

करार 
ररक्त ष्टवद्याथी 

संखर्ा 
1.  सरस्विी प्रा.ष्टव. तछस्िी 3 2 0 1 21 
2.  नवज्र्ोति प्रा.ष्टव. तछस्िी 3 2 0 1 40 
3.  वाङतलङ प्रा.ष्टव. तछस्िी 4 3 0 1 52 
4.  तछस्िी आ.ष्टव. तछस्िी 8 6 0 1 116 
5.  जनष्टप्रर् मा.ष्टव. दमेक 11 10 0 1 208 
6.  जनिा प्रा.ष्टव. जैदी 2 1 0 1 19 
7.  कुइघाङ प्रा.ष्टव. जैदी 4 3 0 1 33 
8.  शारदा प्रा.ष्टव. जैदी 3 2 0 1 39 
9.  भगविी प्रा.ष्टव. जैदी 3 2 0 1 24 
10.  जनिा प्रा.ष्टव. पैँर्थुतकाप 3 2 0 1 54 
11.  देउराली प्रा.ष्टव. राङखानी 3 2 0 1 24 
12.  जनिा मा.ष्टव. राङखानी 16 15 0 1 253 
13.  बाल साक्षरिा प्रा.ष्टव. राङखानी 2 1 0 1 12 
14.  सरु्ोदर् प्रा.ष्टव. सकुि वा 3 2 0 1 22 
15.  जैतमनी संस्कृि आ.ष्टव. दमेक  2 1 0 1 23 

 जम्मा 70 54 0 15 940 
दरबतदी बमोन्जम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ ।  

39.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे 
गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ 
लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म 
तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ 
। त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे 
एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनु े उल्लेख छ । 
पातलकाहरूले र्ो वर्ि पुँजीगि िथा चाल ु ष्टकतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाि 
प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाई तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको रु. १२०१२२०.00 

 ब=उ=न्श=न= गो=भौ=∕तमति खररद गररएको सामाग्री खररद गररएको फमि रकम 

जै=न=पा= 
चाल ु

४४−२०७६∕६∕१५ 
 

मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री धौलातगरी अफसेट पे्रस ८१६५३ 
मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री अष्टफस समान सप्लार्सि ९६२३० 

मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री  पौडेल स्टेशनरी सेतटर ९६६१५ 
१११−२०७६∕७∕२४ र्ोजना पसु्िक छपाई कतचन ष्टप्रतटसि १३३३४० 
४१५−२०७६∕११∕१६ मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री अष्टफस समान सप्लार्सि ११६३७८ 
४१७−२०७६∕११∕१६ मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री धौलातगरी अफसेट पे्रस ४५०४६३ 
४३२−२०७६∕११∕१९ मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री पौडेल स्टेशनरी सेतटर ९५२०२ 
७९४−२०७७∕३∕२३ मसलतद र कार्ािलर् सामाग्री − १३१३३९ 

  जम्मा  १२०१२२०   
40.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम 

रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदाष्टर्क पूवािधारहरूको ष्टवकास माफि ि नागररकको 
जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम 
सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरूमा मोटरबाटो, 
गोरेटोबाटो र कच्चा नाली तनमािण जस्िा तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी 
र्स वर्ि ६०५ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.४२,९०,४२०।०० खचि गरेको छ  
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। लन्क्षि वगिलाई ५ ददनदेन्ख २१ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, 
प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ् । उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा 
अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी 
सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 समपरुक अनदुान संघ  
41.  जैतमतनधाम कुन्श्मसेरा सडक  (ठेक्का नं. JM/Baglung/NCB/WR/03/2076-077 ) –

जैतमनीधाम कुन्श्मसेरा सडक तनमािण कार्िको लातग रु.१,१३,०३,१४३।०२ (भ्र्ाट 
समेि) को ल.ई. िर्ार गरी ठेक्का नं. JM/Baglung/NCB/WR/03/2076-077 को कार्ि गनि 
तमति २०७६।१०।१४ मा ष्टवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट सूचना प्रकाशन गरेकोमा 
१० वटा फमिबाट बोलपर पेस हनु आएकोमा मूल्र्ाङ्कनबाट सबैभतदा घटी 
रु.६६,४९,१३८।९० (४१.१७% कम) कबोल गने कोण्डा कतस्ट्रक्सनको बोलपर 
स्वीकृि गरी तमति २०७७।३।२६ सम्ममा सम्पन्न गने गरी तमति २०७७।१।१७ मा 
सम्झौिा भएको पाइर्ो । उक्त तनमािण सेवालाई प्रथम रतनङ्ग तबलबाट 
रु.३७,२१,९०९।०० र पेश्की रु.४,२१,२५४।८८ समेि रु.४१,४३,१६३।८८ 
भकु्तानी भएको छ । समर्मा नै काम सम्पन्न हनु नसकी तमति २०७७।३।१५ मा 
म्र्ाद थपको लातग तनवेदन पेस गरेकोमा तमति २०७७।३।२३ को तनणिर्ले तमति 
२०७७।६।२५ सम्म म्र्ाद थप भएको छ ।   

42.  Project Fabricated Stell Parts for different Trail Bridge – दारेगौडा र साघकुो 
मखुमा झोलङु्गेपलु तनमािण गनि आवश्र्क पने स्टील पाटिस ् खररद गनि 
रु.२०,०२,१८४।०९ को ल.ई. िर्ार गरी ठेक्का नं. JM/NCB/TBO/2076-077 बाट 
कार्ि गनि ष्टवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट तमति २०७६।७।२९ मा सूचना प्रकाशन 
गरेकोमा ३ वटा बोलपर पेस हनु आएको पाइर्ो । सबैभतदा घटी 
रु.१७,२०,१७७।४८ (ल.ई. भतदा रु.४,८२,००६।६१ अथािि ् २१.८९% घटी) 
कबोल गने जनुष्टकरी इतड्रस्ट्रीज प्रा.तल. को बोलपर स्वीकृि गरी सम्झौिा तमतिले २५ 
ददनतभर कार्िसम्पन्न गने गरी तमति २०७६।१०।५ मा सम्झौिा भएको पाइर्ो । 
सम्झौिा गदाि कार्िसम्पादन जमानि वापि रु.१,६१,८४८।०० को बैङ्क ग्र्ारेतटी पेस 
गनुिपनेमा एभरेि बैङ्क तलतमटेडको रु.८६,५००।०० को बैङ्क ग्र्ारेतटी पेस गरेकोले छुट 
रकम रु.७५,३४८।०० को बैङ्क जमानि पेस गनुिपने रु. 75348.00 

43.  जस्िापािा खररद (ठेक्का नं. JM/Baglung/NCB/02/2076/77) – २६ गेजको ५२१ 
वण्डल र २८ गेजको ५५ वण्डल जस्िापािा खररद गनि रु.६२,२३,००९।४४ (भ्र्ाट 
समेि) को ल.ई. िर्ार गरी ष्टवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने तमति 
२०७६।१०।२० मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा २ वटा बोलपर पेस हनु आएको पाइर्ो 
। सबैभतदा घटी रु.५४,६६,६२३।६० कबोल गने हलुास स्टील इण्डष्टिजको बोलपर 
स्वीकृि गरी तमति २०७७।२।१५ मा सम्झौिा भएको पाइर्ो । आपूििकले जस्िा पािा 
उपलब्ध गराएपश्चाि लेखापरीक्षणबाट तनम्न व्र्होरा देन्खएका छन:्  

43.1.  तमति २०७७।५।१९ को नगर प्रमखुको अध्र्क्षिामा बसेको ५ सदस्र्ीर् सतमतिको 
बैठकको तनणिर्ले फुस/खरको छाना भएकालाई प्राष्टवतधक र वडाबाट तसफाररस भई 
आएमा जस्िापािा ष्टविरण गने भने अनरुुप ८६८ घरको सूची िर्ार गरी केही जस्िापािा  
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ष्टविरण गरेको र भरपाई समेि संलग्न गरेको भएिापतन न्जतसी दान्खला गरेका जस्िापािा 
ष्टविरण भरपाईको आधारमा घटाएको पाइएन । अिाः ष्टविरण भरपाईको आधारमा 
न्जतसीखािाबाट घटाई खररद, ष्टविरण र बाँकी मौज्दािको न्स्थति देन्खने गरी न्जतसी खािा 
अद्यावतधक गरी राख्नपुनेमा राखेको पाइएन । न्जतसीखािा अद्यावतधक गररन ुपदिछ ।  

 सशिि चालिुफि   
44.  और्तध खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म 

१(क) मा तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको 
समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने 
व्र्वस्था छ । िर र्स नगरपातलकाले उक्त प्रष्टक्रर्ा बेगर रु.२९,५४,८१५।००  का 
और्तध िथा और्तधजतर् सामाग्री पटक पटक एउटै फमि बाट सोझै खररद गरेको 
देन्खएकोले उक्त तनर्मावली ष्टवपरीि गरेको खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु. २९५४८१५.00 

 ब=उ=न्श=न= गो=भौ=∕तमति खररद गररएको सामाग्री खररद गररएको फमि रकम 

शसिि 
स्वास्थर् 

१४५−२०७७∕३∕५ और्तध खररद र्ोमन मेतडसेल्स ४९९८८६ 
२७४−२०७७∕३∕२८ और्तध खररद तभमदेभी मेतडसेल्स ४९७१२७ 
५३−२०७७∕३∕२८ स्वास्थर् सामाग्री खररद ब्रोदशि सन्जिकल्स एण्ड 

डाईगोस्टीक प्रातल 
२००००० 

३०६−२०७७∕३∕२९ स्र्ातनटरी प्र्ाड जैतमनी मल्टी टे्रड 
कतसनि 

४५७४५४ 

शसिि 
आर्वेुद 

२६४−२०७७∕३∕२७ और्तध खररद धौलातगरी भेट सेतटर २०५००० 

 १३३−२०७७∕१∕२२ आर्वेुददक और्तध खररद गाँउघर न्क्लतनक 
संचालनको लागी 

२९७९०६ 

 १९७−२०७७∕३∕१४ आर्वेुददक और्तध खररद सशुाति आर्वेुददक 
और्धालर् 

१९८९२२ 
 ३०२−२०७७∕३∕२९ १९८५२० 
 ४−२०७६∕९∕१ ४००००० 
  जम्मा  २९५४८१५   

45.  कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान - स्थानीर् िहले उत्कृि ष्टवद्यालर्लाई 
अनदुान उपलब्ध गराउने प्रर्ोजनका लागी ष्टवद्यालर् छनौट गदाि परीक्षा नतिजा, न्शक्षक 
उपन्स्थिी, ष्टवद्याथी संखर्ा, तसकाई उपलब्धी आदीका आधारमा १०० पणुािङ्क रहनेगरी 
मापदण्ड तनधािरण गरी ष्टवद्यालर्लाई उपलब्ध गराई र्स प्रकृतिको अनदुान प्रस्िाव पेस 
गनि लगाउने र मापदण्डको आधारमा ष्टवद्यालर्ले प्राि गने अंकको आधारमा ष्टवद्यालर्ले 
तसकाई उपलन्ब्धको थप बषृ्टर्द् गनि र आफ्ना असल अभ्र्ासहरु तर्नु तसकाई उपलब्धी 
भएका ष्टवद्यालर्लाई अनभुव आदान प्रदान गनिका लागी प्रवदिनात्मक ष्टक्रर्ाकलाप 
सष्टहिको प्रथम चौमातसक तभर पेस गनि लगाउने र उत्कृष्ठ नतिजा हातसल गने एक 
ष्टवद्यालर्लाई एकमषु्ठ रुपमा रु २ लाख उपलब्ध गराउने व्र्ावस्था कार्िक्रम कार्ितवर्न 
पनु्स्िका २०७६∕७७ मा रहेको छ । िर र्स नगरपातलकाले कार्िसम्पादनमा आधारीि 
प्रोत्साहन अनदुान प्रदान गदाि कुनै तलन्खि मूल्र्ाङ्कन ष्टवना िथा अनदुान प्रस्िाव ष्टवना 
जनन्शन्क्षि मा=ष्टव= लाई एकमषु्ठ उपलब्ध गराएको छ । र्सरी मूल्र्ाङ्कन ष्टवना उपलब्ध 
गराएको अनदुानको मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन पेस गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०००००.00 

46.  ष्टवद्यालर् व्र्ावस्थापन तनदेन्शका, २०७४ मा उल्लेन्खि कार्ि सम्पादन मलु्र्ांकन सचुकका 
आधारमा ष्टवद्यालर्ले प्रस्िाव पेस गनि लगाउने र प्राि प्रस्िावका आधारमा ष्टवद्यालर्को 
कार्िसम्पादन स्िरकको मूल्र्ांकन गरी प्रति ष्टवद्यालर् रु.५० हजार उपलब्ध गराउने र ३४३०००.00 
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ष्टवद्यालर्ले प्राि अनदुान ष्टवद्यालर् व्र्स्थापन सतमतिको तनणिर् अनसुार शैन्क्षक गणुस्िर 
सधुारका लातग क्षेर पररचालन गरी खचि गने व्र्वस्था छ । िर र्स नगरपातलकाले 
उल्लेन्खि मूल्र्ांकन सूचक ष्टवना तनम्न ७ वटा ष्टवद्यालर्लाई अनदुान उपलब्ध गराएको 
छ । र्सरी मूल्र्ाङ्कन ष्टवना उपलब्ध गराएको अनदुानको मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन पेस गनुिपने 
रु. 

 क्र=सं. ष्टवद्यालर्को नाम रकम 

1.  पल्लोपाखा माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, कुन्श्मसेरा ४९००० 

2.  जनष्टप्रर् माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, दमेक ४९००० 
3.  सतुिलाचौर माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, दमेक ४९००० 
4.  ष्टवजवुा माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, पैर्ुंथतथाप ४९००० 
5.  सवोदर्ा माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, ष्टवनामारे ४९००० 
6.  संस्कृति माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, जैदी ४९००० 
7.  सतिढुङ्गा माध्र्तमक ष्टवद्यालर्, जैदी ४९००० 
 जम्मा ३४३०००   

47.  ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान - न्शक्षा िथा मानव स्रोि ष्टवकास केतरबाट छनौट भएका 
प्राष्टवतधक धार सञ्चालनका लातग स्थानीर् िहवाट अनमुति प्राि गरेका ष्टवद्यालर्का लातग 
स्वीकृि भए अनसुार धार सञ्चालन गरेको सतुनन्श्चििा कार्म गरी ल्र्ाव व्र्वस्थापन 
अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्र्ावस्था कार्िक्रम कार्ितवर्न पनु्स्िका २०७६∕७7 मा रहेको 
छ । र्स नगरपातलकाले प्राष्टवतधक धार सञ्चालन भएको एकमार ष्टवद्यालर् शान्ति 
माध्र्तमक ष्टवद्यालर्लाई रु.२ लाख अनदुान तनकासा गरेकोले ल्र्ाव व्र्वस्थापनको लातग 
के कार्िमा खचि भएको प्रमाण पेस हनु नआएकोले खचिको प्रमाण पेस हनु पने रु. २०००००.00 

48.  खचिको पसु्याई - ३७९−२०७६∕११∕४ गण्डकी प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ 
को दफा ४२ अनसुार प्रत्रे्क कारोवारको ष्टववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि कानूनले 
िोके बमोन्जमको रीि परु्रर्ािइ राख्न ु पने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले बागलङु 
फुटवल कपमा सहभागी भएवापि खेलाडी लाइ आतथिक सहर्ोग भनेर ५० हजारको जतु्ता, 
जसी िथा ट्रर्ाक खररदको तबल पेस गरी ईभा स्पोट्सि लाई सोझै भकु्तानी ददएको छ । 
र्सरी सोझै खचि लेखेकोमा कुन खेलमा को र कति खेलाडी सहभागी भएको हो सोको 
स्पि हनुे कागजाि लेखापरीक्षणको क्रममा पेस हनु नसकेकोले खेलकुदमा सहभागी 
भएको र्ष्टकन हनु सष्टकएन । िसथि खेलमा कति खेलाडीलाई सामान उपलब्ध गराइएको 
प्रमाण पेस गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००.00 

49.  कर कट्टी - ७०९−२०७७∕३∕१५ सेवा शलु्कमा भकु्तानी गदाि १५ प्रतिशि कर कट्टी 
गनुि पने व्र्वस्था आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा व्र्वस्था रहेको छ । र्स 
नगरपातलकाले परामशि सेवा वापि पन्श्चमाञ्चल क्र्ाम्पसलाई रु.१ लाख ३० हजार 
भकु्तानी ददएकोमा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी नगरेको भकु्तानी रकम रु.१ लाख ३० 
हजारको १५ प्रतिशिले हनुे रकम असलु गरी संन्चि कोर् दान्खला गनुि पने रु. १९५००.00 

50.  सामान्जक सरुक्षािफि  - लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७ बमोन्जम सवैभतदा बढी तनकासा हनुे 
प्रथम र पाचौँ ठूलो वडाको  शे्रस्िा परीक्षण गदाि सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणको 
सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

50.1.  बैङ्क माफि ि भत्ता - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवन्घ, २०७५ को दफा २२  
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मा सबै लाभग्राहीहरूलाई बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने साथै उक्त कार्िष्टवतधको दफा 
२३ को (३) मा सामान्जक सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा सम्बतधी व्र्वस्था गरेको भएिापतन 
र्स नगरपातलकाले वडा नं= १ देन्ख ५ सम्म बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण गरेिापतन वडा नं= 
६ देन्ख १० सम्म बैङ्क माफि ि भकु्तानी गरेको पाइएन । कार्िष्टवतधले िोके अनसुार भत्ता 
ष्टविरण बैङ्क माफि ि ्नै गररनपुदिछ । 

50.2.  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा 
नवीकरण गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क वर्ि लगि अद्यावतधक गरी 
लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, 

सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गनुिपने, केन्तरकृि सूचना प्रणालीमा प्रष्टवष्टि गरी अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक 
सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउन ेसम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर 
पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा 
दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचि लेखी बढी खचि गरेको छ । िसथि पातलकाले 
लाभग्राही लगि अद्यावतधक गरी  वडा नं ७ को तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको रकम 
असलु हनुपुने रु.  

नाम जतम तमति ना.प्र.प.नं. प्रथम 
चौमातसक 

थक बहादरु नेपाली २०१५।४।१५ ७३-०४४७१ ८००० 
सोतनर्ा नेपाली २०७५।४।१९ 

 १६०० 
ष्टवजर्ा सनुार २०७३।१०।५  १६०० 
टेकबहादरु नेपाली २०७५।२।२८  १६०० 

जम्मा   12800 12800.00 
51.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम - स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी 

कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् 
पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ३ 
पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१,३३,६५,०००।०० बजेट प्राि भएकोमा 
रु.१,३१,५९,५७२।०० खचि भई ८4 प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ ।   

आर्ोजनाको प्रकार 
आर्ोजनाको 

संखर्ा बजेट रकम खचि रकम 

ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक 
प्रगति 
प्रतिशि 

• सडक  स्त्तरोन्नति 

• खेलकुद मैदान 

• सडक कालोपर े

३ १३३६५००० १३१५९५७२ ९८.४६ 84.00 

  
51.1.  कुन्श्मसेरा सरङ्गी सडक कालोपरे गनिको लातग स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी 

कार्िक्रममा आर्ोजना कार्ाितवर्न गनि स्थानीर् पूवािधारको िफि बाट 
रु.१,००,००,०००।०० र स्थानीर् िहको समपरुक कोर्बाट रु.१,००,००,०००।०० 
समेि रु.२ करोड बजेट व्र्वस्था भई उक्त सडकको कार्ि गनि 
रु.१,९१,३५,०८४।६५ को ल.ई. िर्ार गरी ठेक्का नं. JM/Baglung/NCB/R/01/076-  
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077 को ष्टवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट तमति २०७६।८।१८ मा सूचना प्रकान्शि 
भएको छ । प्रकान्शि सूचना अनसुार जमु्ली तनमािण सेवा प्रा.तल. ले कबोल अङ्क 
रु.१,९१,४४,२१६।०५ (ल.ई. भतदा ०.११% घटी) र तिलक तनमािण सेवाको कबोल 
अङ्क रु.१,९०,४९,६६७।३७ गने गरी तिलक तनमािण सेवाको बोलपर तमति 
२०७६।९।२५ मा स्वीकृि गरेको छ । तमति २०७७।३।२६ सम्म सम्पन्न गने 
गरी तमति २०७६।१०।२६ मा सम्झौिा गरेको छ । दोश्रो रतनङ्ग तबलसम्म 
रु.९,०३,३०४।८० पेश्की समेि रु.१,३८,७९,६४४।०० भकु्तानी भएको छ । 
तनमािण व्र्वसार्ीले तमति २०७७।३।१८ मा म्र्ाद थपको माग गरेकोमा तमति 
२०७७।६।२६ सम्म म्र्ाद थप भएको छ । उक्त तनमािण कार्िको परीक्षणबाट तनम्न 
व्र्होरा देन्खएका छन:्  

51.1.1.  तनमािण व्र्वसार्ीको म्र्ाद २०७७।६।२५ सम्म बढाएकोमा बैङ्क जमानिको म्र्ाद 
बढाएको पाइर्ो । िर बीमाको म्र्ाद बढाएको पाइएन । अिाः सम्झौिा गदाि 
रु.७९,३७२।०० को बीमा तबल पेस गरेकोले सोही रकमको बीमा अवतध समेि 
२०७८।४।२६ सम्म थप गनुिपने रु. 79372.00 

51.1.2.  साझेदारी कार्िक्रम अनसुार स्थानीर् कोर्बाट ५०% व्र्होने गरी कार्िक्रम रहेकोमा 
भकु्तानीमा पतन सोही अनपुािमा खचि रकम रु.१,३८,७९,६३३।०० को ५०% ले हनुे 
रु.६९,३९,८१६।५० का दरले खचि लेख्नपुनेमा स्थानीर् पूवािधार ष्टवकासिफि को 
रु.१,००,००,०००।०० नै खचि लेखेको पाइर्ो । पूवािधारिफि  बढी खचि लेन्खएको 
रु.३०,६०,१८३।00 तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

3060183.50 
52.  कोतभड-१९ िफि  – नगरपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको ष्टववरण अनसुार आ=व= 

२०७६।७७ को आर्ाढ मसाति सम्म प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट, स्थानीर् िहको आफ्नै 
कोर्बाट, संघीर् कोतभड कोर्बाट र अतर् श्रोिबाट समेि रु=१,24,97,531.०० 
आम्दानी भएकोमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िमा 
रु.७२,44,774.00 खचि भई रु=52,52,757.33 बाँकी रहेको छ ।  

 तस=नं= खचि ष्टववरण खचि रकम 

1.  राहि ष्टविरण 1434543 

2.  आइसोलेसन केतर व्र्वस्थापन 151318 

3.  जोन्खम भत्ता 0 

4.  और्तध, स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री खररद 2973742 

5.  सवारी भाडा, अतर् भाडा, ममिि, ष्टवष्टवध 1076752 

6.  क्वारेतटाइनमा बसेकाहरूलाई खाना, खाजा र अतर् सामग्री वापि 1608419 

 जम्मा 7244774 

उक्त कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होरा तनम्न रहेका छन:्  
53.  राहि ष्टविरण - गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन २०७४ को दफा ४२ अनसुार न्जम्मेवार 

व्र्न्क्तले र्स ऐन बमोन्जम राख्न ुपने प्रत्रे्क कारोबारको ष्टववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि 
कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्ाई लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुनेछ । 
९।०७७।१।३० वडा नै २ मा राहि ष्टविरणमा खररद गरेको भतदा ष्टविरण घटी 
देन्खएको छ ।खररद गरेको पररमाण भतदा घटी ष्टविरण गरेकोले असलु गनुिपने रु. ५९८०.00 
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 सामानको नाम इकाइ 

खररद 
पररमाण 

ष्टविरण 
पररमाण 

घटी 
पररमाण 

दर जम्मा 

दाल  के जी १६० १३४ २६ १२२ ३१७२ 

िेल  आधा तल १६० १३४ २६ ८५ २२१० 

ननु केजी १६० १३४ २६ २३ ५९८ 

जम्मा  ५९८०   
54.  खररद भतदा बढी ष्टविरण - गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार 

न्जम्मेवार व्र्न्क्तले र्स ऐन बमोन्जम राख्न ुपने प्रत्रे्क कारोबारको ष्टववरण स्पि देन्खने 
गरी प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्ाई लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुनेछ 
।  

54.1.  १३… ०७७।२।९ वडा नं ४ मा राहि ष्टविरणमा रु९२००० खचि गरेको देन्खतछ । 
जसमा ९८ जनालाई चामल १५ केजी िेल आधा तलटर  १ केजी ननुका दरले ष्टविरण 
गरेको छ ।उक्त भरपाई अनसुार बझुाएको भरपाईमा ९८ जनाले बझेुको देन्खतछ । 
खररद भतदा बढी ष्टविरण भएको छ । १ जना पररवार र ७ जनालाई एकै दरले ष्टविरण 
गररएको छ । जसले गदाि ष्टविरणमा पारदन्शििा देन्खएन ।  

 सामानको नाम इकाइ खररद पररमाण ष्टविरण पररमाण बढी ष्टविरण 
चामल के जी १४७० १४७० ० 

िेल आधा तलटर ७२ ९८ २६ 

दाल  केजी ७२ ९८ २६ 

नून के जी ७२ ९८ २६   
54.2.  २२ … ०७७।२।१९ वडा नं ६ मा राहि ष्टविरणमा १६३ जनालाई चामल १५ केजी, 

िेल आधा तलटर,  साबनु १ वटा, ननु १ केजीका दरले ष्टविरण गरेको छ ।उक्त 
भरपाई अनसुार बझुाएको भरपाईमा ९८ जनाले बझेुको देन्खतछ । खररद भतदा बढी 
ष्टविरण भएको छ ।  १ जना पररवार र ७ जनालाई एकै दरले ष्टविरण गररएको छ । 
जसले गदाि ष्टविरणमा पारदन्शििा देन्खएन ।  

 सामानको नाम इकाइ खररद पररमाण ष्टविरण पररमाण बढी ष्टविरण 
चामल के जी २२५० २७१९ ४६९ 
िेल आधा तलटर ५० १६३ ११३ 

साबनु वटा १०० १६३ ६३ 

नून के जी १०० १६३ ६३   
54.3.  ष्टविरण भरपाई - १६।०७७।२।१४ गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा 

४२ अनसुार न्जम्मेवार व्र्न्क्तले र्स ऐन बमोन्जम राख्न ुपने प्रत्रे्क कारोबारको ष्टववरण 
स्पि देन्खन े गरी प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्ाई लेखा िर्ार गरी 
अद्यावतधक राख्नपुनेछ । चामल ४७१×रु.५० दाल १६×रु.२५ िेल ८×रु.१७० सावनु 
२०×रु.३० चामल गरी जम्मा रु.२५,९१०।00 को ष्टविरण गरेको उल्लेख गरी खचि 
लेखेको छ । उक्त खररद गररएका सामाग्री ष्टविरण गरेको भरपाई नभएकोले ष्टविरण 
प्रमाण पेस गनुिपने रु. २५९१०.00 

54.4.  अतग्रमकर दान्खला - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा अतग्रम कर कट्टी गनुिपने 
प्रत्रे्क व्र्न्क्तले कट्टी गरेको अतग्रम कर प्रत्रे्क मष्टहना समाि भएको २५ ददन तभर 
आतिररक राजस्व ष्टवभागले िोकेको िररका र ढाँचामा दान्खला गनुिपने उल्लेख छ । ५१७१९८.00 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

आतिररक राजश्व कार्ािलर्ले कुन ैव्र्न्क्तले कर दान्खला नगरेको वा घटी दान्खला गरेको 
रकम र दफा ११९ वमोन्जमको व्र्ाज दान्खला गनि आदेश ददन सक्ने व्र्वस्था छ 
।पातलकाले र्ो वर्ि कोतभड कोर्बाट ष्टवतभन्न व्र्क्ती, संस्थालाई भकु्तानी गदाि कट्टी गरेको 
कर रु. ५१७१९८ राजश्व दान्खला  नगरेको पाईर्ो। उक्त करकट्टी गरेको रकम दफा 
११९ वमोन्जमको व्र्ाज समेि दान्खला गनेपने रु. 

54.5.  पेश्की फर्छ्यौट -  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४(३) अनसुार 
िोष्टकएको म्र्ादतभर तनर्मावलीको कार्िष्टवतध अपनाई फछर्ौट गनुि गराउन ु दवैु थरीको 
कििव्र् हनुे र ष्टवल भरपाइ सष्टहिको ष्टववरण प्राि हनुपुने व्र्वस्था छ ।भौ. नं. ११ तमिी 
२०७७।२।१ मा स्वर्मसेवक खचिको लागी न्चरन्िवी शमािले तलएको पेश्की रु 
३६००० भौ. नं. ५४।०७७।३।२५ मा ष्टवल भरपाइ पेसगरी पेश्की फछर्ौट 
गरीएकोमा पेश्की फछर्ौटमा नजानाइ भकु्तानी खचि लेखेको छ । र्सरी पेश्की फछर्ौट 
गनुिपने रकमलाई भकु्तानी गरेको देन्खएकोले असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६०००.00 
54.6.  पेश्की बाकँी  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४(३) अनसुार 

िोष्टकएको म्र्ादतभर तनर्मावलीको कार्िष्टवतध अपनाई फछर्ौट गनुि गराउन ु दवैु थरीको 
कििव्र् हनुे र ष्टवल भरपाई सष्टहिको ष्टववरण प्राि हनुपुने व्र्वस्था छ । तनर्मानसुार 
नाम नामेसी र प्रर्ोजन खलुाइ पेश्की अतभलेख नराखेको र समर्मै पेश्की फछर्ौट गरेको 
छैन । अिाः नाम नमेसी नखलेुको पेश्की नाम नामेसी र प्रर्ोजन खलुाइ पेश्की अतभलेख 
अद्यावतधक गरी बाँकी रहेको पेश्की  तनर्मानसुार फछर्ौट गनुिपने रु. ७३००००.00 

 पेश्की तलएको तमति पेश्की तलनेको नाम प्रर्ोजन रकम 

२०७७।२।१४ तिथि पौडेल 
 ५००००० 

२०७७।२।१९ धन बहादरु थापा स्वर्मसेवक खचि ४०००० 

२०७७।३।९ बाबरुाम पररर्ार सवारी भाडा ११०००० 
२०७७।३।२१ तमलन थापा सवारी भाडा ८०००० 

जम्मा ७३००००   
55.  पेश्की बाकँी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ को उप तनर्म 

(५) बमोन्जम ददएको पेश्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्जम प्रत्रे्क रतनङ्ग ष्टवल 
वा अतर् ष्टवल ष्टवजकबाट कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाको िपन्शल अनसुार पेश्की 
फर्छ्यौट हनु बाँकी देन्खएकोले फछर्ौट हनुपुने रु. 2024559.68 

 भौ=नं. र तमति पेश्कीको ष्टववरण पेश्की रकम 

303/2076/11/5 तिलक तनमािण सेवा 903304.80 
519/20747/1/28 कोण्डा कतस्ट्रक्सन 421254.88 

337/2076/7/11 समपरुक कोर् (अतमि के.सी.) 100000.00 

2/2076/10/8 दारेगौडाघाट वडा नं २ र ४ झो उ.स. 600000.00 

 जम्मा 2024559.68   
55.1.  र्स वर्ि फर्छ्यौट भएको बेरुजकुो न्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।  

 तस.
नं. 

आ.व. वेरुज ु
दफा 
नं. 

वेरुजकुो संन्क्षि व्र्होरा फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षण 

असलुी प्रमाण तनर्तमि पेश्की  

4.  21 संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला  9265143 
   9265143 

5.  25 सामान्जक सरुक्षा कर बैङ्क दान्खला गरेको 
भौचर पेस  

84483    84483 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

6.  28 पाररश्रतमक कर दान्खला भौचर पेस  355366    355366 

  26 बहाल कर दान्खला भौचर पेस 95000    95000 

  30 कमिचारी सञ्चर् कोर्बापिको  रकम 
दान्खला भौचर पेस 

73025    73025 

7.  31 नागररक लगानी कोर् रु.33100 र 
बीमा कोर् रु.45600 समेि 
रु.78700।00 को प्रमाण पेस  

78700    78700 

   जम्मा 9951717 
   9951717  
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सन्ञ्चि कोर् ष्टववरण 

2076/77  

 अनसूुची-1 

 

प्रदेशाः गण्डकी (रु.हजारमा) 

क्र स स्थानीर् िह न्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 
मौज्दाि गि वर्िको 

न्जम्मेवारी 
संघ िथा 

प्रदेश अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाट 

आतिरीक 
आर् 

अतर् आर् चाल ुखचि पूजँीगि खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 ५ ६ 
(2+3+4+५) 

७ ८ ९ १० 

(7+8+९) 
११ 

(1+६-१०) 

1. जैतमनी नगरपातलका बाग्लङु्ग 56204 456937 59057 61522 115048 692564 339617 183945 156718 680280 68488 

अनसूुची-2 

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

  (रु.हजारमा) 

तस.
नं. 

न्जल्ला स्थानीर् िह 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछर्ौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

/sd 

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ान्ति
क 

लग
ति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजश्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा 
कमि
चारी 

अतर् जम्मा 

1.  बाग्लङु्ग 

जैतमनी 
नगरपातलका 39 36 22949 

 
4 7306 39 32 15643 2696 7527 2629 - - 10156 - 2791 2791 

 

 

        

                
अनसूुची-3 

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति 

2076/77 

 (रु.हजारमा) 

क्र.स. 
स्थानीर् िह 

न्जल्ला 
गि वर्िसम्मको 

बाँकी 
र्ो वर्ि फछर्ौट 

बाँकी 
र्ो वर्ि सम्परीक्षणबाट 

कार्म र्ो वर्िको बेरुजू कुल बाकँी बेरुजू 
1 जैतमनी नगरपातलका बाग्लङु्ग ५३८९५ 9952 43943 - 15643 59586 

 


