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महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शविा र तनष्ठा प्रवर्द्वन 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 साववजतनक कोर्को दक्षिापूणव उपर्ोग सम्बतममा आश्वस्ि पानव 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) 

पारदन्शविा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

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,  

गैडाकोट नगरपातलका, 
नगरकार्वपातलकाको कार्ावलर्, 
नवलपरासी (व.स.ुपवुव) । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवमानको मारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथवक वर्व 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 अनरुोम छ ।  

 

 

 

 

 

  

 

 

(इतर प्रसाद आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवमानको मारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ावलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्वदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आमारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनव सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथवक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवमान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागवदशवन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्वक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तमि ऐन, तनर्मको आमारमा सम्पन्न गररएको छ। 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुवमा एवं कार्वक्रम 
कार्ावतवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साववजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गनुव रहेको    छ।त्र्सैगरी स्रोि सामनको प्राति र उपर्ोग सम्बतममा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा समुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्वनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथवक वर्व 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 
कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि सामनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमावण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनव सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्वसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शविा प्रबर्द्वन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथवपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ावि आमार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचव पश्चाि बजेट िथा कार्वक्रम संशोमन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ावतिमा बढी खचव गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तमक प्रशासतनक खचव गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाव नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचवको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमावणिफव  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्वहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्वक्रम िजुवमा नगरेको, दीघवकालीन ष्टवकासको खाका िजुवमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  
छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफव  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमवचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशव नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि समुार हनु नसकेको, स्रोि, सामन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्वक्रम, 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, कार्वक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतमी स्पि कार्वष्टवतम िजुवमा 
हनु बाँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु समुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्वस्थलमा नै उपन्स्थि भइव लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातमकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवावमार र सेवा 
प्रवाहमा समुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ावउने स्थानीर् िहका सबै पदातमकारी िथा कमवचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ावलर्का कमवचारीहरु सबैलाइव मतर्वाद ज्ञापन गदवछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाव, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

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.:110 तमतिाः२०७८।05।04                                                                             
श्री नगर प्रमूखज्रू्,  

गैडाकोट नगरपातलका, 
नगरकार्वपातलकाको कार्ावलर्, 
नवलपरासी(व.स.ुपवुव)। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले गैडाकोट नगरपातलकाको आतथवक वर्व २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तमि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं। 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आमार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथवक वर्व २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तमि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् 
िहसँग सम्बन्तमि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथव अवस्था न्चरण गदवछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आमार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साववजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु 2 करोड 60 लाख 02 हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुवपने रु 47 लाख 88 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेश गनुवपने रु. 90 लाख 53 हजार तनर्तमि गनुवपने रु. 29 लाख 61 हजार र पेस्की बाँकी रु. 92 लाख रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतममा तमति 2077।11।28 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आमारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 29(उनान्तिस) र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचवको से्रस्िा नगदमा आमाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन 
हनेु कुनै जानकारी खुलाएको छैन।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्व नेपालको संष्टवमान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागवदशवन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तमि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आमारका लातग पर्ावि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ावलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतमकारीको न्जम्मेवारी 
आतथवक कार्वष्टवतम िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र 
र्थाथव हनेु गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्वकाररणी, नगर प्रमखु र प्रमखु 
प्रशासकीर् अतमकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुव लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 
मागवदशवन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तमि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिावले सामातर्िर्ा गने आतथवक तनणवर्मा नै 
फरक पानव सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ । 

 

(इतर प्रसाद आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f वेरुज ुरकम 
 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवमाष्टर्की, 

कार्वकारीणी र तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनव स्थानीर् सरकार संचालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको 
स्थापना भएको हो।स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्वमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रववमन गनुव 
र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शविा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् 
सेवा प्रदान गनुव नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ।नगरपातलका १८ वटा वडा, र १५९.९३ वगव ष्टकलोतमटर 
क्षेरफलमा फैतलएको छ। 

 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भएपश्चाि प्रतिष्टक्रर्ावाट रु 23 लाख 34 हजार असलुी भई 
सम्वन्तमि राजश्व न्शर्वकमा दान्खला भएको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्वको श्रावण 
१ गिेदेन्ख आगामी वर्वको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतमलाई आतथवक वर्व कार्म गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव 
राख्नपुदवछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार नगरपातलकाले आफ्नो आतथवक कार्व प्रणालीको व्र्वस्थापन 
गनुवपदवछ।र्स सम्बतममा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

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

 पातलकाले गि वर्वको मौज्दाि रु १४५३८७४६४।०० भएकोमा र्स आ व मा वैक मौज्दाि रकम 
रु१३३४१८३९३।२४ मार न्जम्मेवारी सारी मरौटी मौज्दाि र ष्टवतभन्न कोर् खािाहरुको मौज्दाि रकम 
क्रमश रु४९६४०७०।८७ र रु७००५०००।०० ष्टवतभन्न कोर् िफव को आर्मा समावेस गरेकोछ। 

 पातलकाको चाल,ु पुजँीगि, सन्ञ्चि कोर् िथा अतर् ष्टवतभन्न खािाहरुमा रहेको कूल र्थाथव मौज्दाि रु-

२०५०२४४२५।९७ रहेकोमा सरुको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनले रु-२३६०८५०९८।५६ देखाएको छ।र्स 
सम्वतममा ष्टववरणहरुमा फरक पनुवको कारणवारे पातलकाले सम्वन्तमि तनकार्हरुवीच समतवर् गरी ष्टहसाव 
तमलान गनुवपने देन्खर्ो।  

 पातलकावाट प्राि प्रमान्णि अनसुचुी फाराममा ष्टफिाव गनुवपने अनदुान रु-३५८४८०८३।५९ देखाएकोमा 
सडक वोडव अतिगविको रु१९६२४००।०० वाहेक वाँकी रकम पातलकाले सम्वन्तमि तनकार्मा ष्टफिाव 
गरेको छ।सडक वोडव नेपाल अतिवगिको रकम ष्टफिाव गनुव नपने भएकोले ष्टफिाव नगरेको भनाई कार्ावलर्को 
रहेको छ। 

 उन्ल्लन्खि अवस्था र कारण स्थानीर् िहले पेश गरेको ष्टवत्तीर् ष्टववरणले कारोवारको र्थाथव न्चरण गरेको 
मान्न सष्टकएन। 

त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतमक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुवपदवछ। 

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ु गनुवपनेमा लाग ु गरेको पाईएन।र्स सम्वतममा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्जम रहेका छन।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आमारभिु ि्र्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुवपनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतममा भएको आफ्नो आतथवक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम ढाँचामा 
वाष्टर्वक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 पातलकाले कार्वक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट र्स वर्व संचातलि 
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कार्वक्रम िथा र्ोजनाको कार्ावतर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्वक कार्वक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

 कार्ावलर्को शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतममा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण 
िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतममा र्ष्टकन गनव सष्टकएन। 

 राजस्व संकलन सम्बतममा सचुना प्रतबतमको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफव ि गने गरेको 
देन्खएन। 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचव संरचना िर्ार 
गनुवपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचवको संरचना िर्ार गरेको पाईएन।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपातलकाले आफ्नो अतमकारक्षेरतभरका 
ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतमक, वाष्टर्वक, रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा 
दीघवकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ावतवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देन्खएन। 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-२०३०) लाई कार्ावतवर्न गने सतदभवमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्व भएको देन्खएन । 

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तमि आतिररक राजस्व कार्ावलर्लाई नददई आतथवक वर्वको अतिमा ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको 
पाइएन। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपावइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रान्ख कार्ावलर् प्रमखुले िोकेको कमवचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमान्णि गनुवपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

 साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्वक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुवपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

 स्थानीर् िहले तनमावण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफव ि कार्व गराएकोमा तनमावण कार्वमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साववजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ु
गनव सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा साववजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन।  

 साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्व कार्वसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्वक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुवपनेमा गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाव ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमावण कार्व गनव सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाव गरेको पाइएन।  

 पातलकाले आर्ोजना कार्वक्रम छनौट गदाव उपभोक्ता सतमतिको िफव बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देन्खएन। 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्वसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साववजतनक सनुवुाई र साववजतनक 
परीक्षणलाई अतनवार्व गनुव गराउन ुपनेमा अतमकांशिाः पालना भएको पाईएन। 
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 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघवकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्वर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन।  

 पातलकाको ष्टवकास तनमावण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रशासतनकिफव  ८१ कमवचारीको दरबतदी 
स्वीकृि भएकोमा ७६ मार पदपूिी भई ५ दरवतदी ररक्त दरवतदी रहेको देन्खतछ।  

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ावतवर्न न्स्थिी अनगुमन गनव अनगुमन संर्तर िर् 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 वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतमकारक्षेर 
तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतमनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्वष्टवतम र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म आफ्नो अतमकार क्षेरतभरका ष्टवर्र्मा कुनै पतन काननु एवं कार्वष्टवतम तनमावण गरी 
कार्ावतर्नमा ल्र्ाएको छैन। 

 फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा 
राख्न े न्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनव ददघवकातलन 
र्ोजना वनाई कार्ावतवर्न गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली २०७६, को तनर्म २३(१) मा स्थानीर् िहले आफ्नो क्षरेतभर ष्टविरण 
गररएको सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्वक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा िर्ार 
गरी ष्टवभाग िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतमी ष्टवर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ु पनेमा पातलकाले 
समर्मा प्रतिवेदन गने कार्व गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम संञ्चालन कार्वष्टवतम, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आतथवक वर्वमा भत्ता 
प्राि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तमि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आमारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश 
गनुवपनेमा नगरेको साथै पातलकावाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी 
प्रत्रे्क खािामा जम्मा भएको रकम देन्खने ष्टववरण सष्टहिको (Reverse Feed) ष्टववरण पेश गनुवपने ब्र्वस्था 
रहेकोमा नगरपातलकामा उक्त शिवअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको 
देन्खएन। 

िसथव पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वसनीर् बनाई सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफव  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।  

3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 
आगामी आतथवक वर्वको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्वपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुवपने व्र्वस्था छ । सोही 
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् 
अतमकृिलाई बजेट खचव गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुवपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा रु.६४ करोड ८५ 
लाख ७३ हजारको बजेट २०७६।०३।१० गिे सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।२५ मा पाररि 
भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि नगर प्रमखुले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीर् अतमकृिलाई बजेट खचव गने 
अन्खिर्ारी प्रदान गनुवपने व्र्स्था भएकोमा २०७६।०४।०१ मा प्रमखु प्रशासष्टकर् अतमकृिलाई अन्खिर्ारी 
प्रदान गरेको पाइर्ो। 

 

4.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा पातलका िथा वडा कार्ावलर्को काम 
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किवव्र् र अतमकारको व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्व जतम दिाव ७८० वटा, 
मतृ्र्दुिाव ३५० वटा, नािा प्रमान्णि ६५० वटा, घरवाटो न्शफाररश ५७० वटा, नागरीकिा न्शफाररश ५१० 
वटा वसाइसराइ ३८० वटा दिाव िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देन्खर्ो । पातलकाले स्थानीर् ि्र्ांक 
सम्वतमी नीति, कानून िथा मापदण्ड समेि वनाएको छैन । ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख 
व्र्वन्स्थि गनुव पदवछ । 

5.  र्ोजना र कार्ावतवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुवपने व्र्वस्था छ 
।साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघवकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा 
ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ।कार्ावलर्ले र्ोजना छनौट गदाव ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघवकालीन प्रकृतिका 
ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा 
टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाव ददघवकातलन उपलव्मी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्वमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना 
छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदवछ ।र्स वर्व उपभोक्ता सतमतिमाफव ि भएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार 
छन:्  

क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 91 7450744 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 225 66046427 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 77 64362625 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा र्ोजना 46 93197372 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 9 101585828 

   जम्मा 448 332642996  

 

6.  अनगुमन िथा भ्रमण खचवाः भ्रमण खचव तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातमकारी वा 
कमवचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् वनाउन 
आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुवपने उल्लेख छ । तनर्म १९ मा 
न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कार्ावलर्ले र्स वर्व ष्टवर्र्गि न्शर्वक िथा 
कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचव न्शर्वकवाट रु. २५ लाख ३९ हजार खचव लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, 

अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी सामनको ष्टटकट आदद राखेको छैन । 
जसले गदाव अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्न ेआमार रहेन।र्समा समुार गनुवपने देन्खतछ। 

 

7.  चौमातसक पूजँीगि खचव - आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्वक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुवपने र चौमातसक कार्वलक्ष्र् िथा 
कर्वक्रम बमोन्जम कार्वसम्पादन सम्पन्न गरी कर्वक्रम कार्ावतवर्न गनुवपने व्र्वस्था छ।कार्ावलर्ले उपलव्म 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पूनँ्जगि खचवको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ।वर्ावतिमा हिारमा काम गराउँदा 
कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा वढी खचव गने पररपाटीमा 
तनर्तरण गनुवपदवछ। 

 

 

तस.नं. पूजँीगि खचव शीर्वक कुल खचव 
चौमातसक खचव  

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचव प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

1.  गैडाकोट 
नगरपातलका 212851601 31210126 77721785 103919690 60935762 

2.  स्थानीर् पवुावमार 
14600000 0 727000 13873000 
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ष्टवका साझेदारी 
 

जम्मा 
227451601 31210126 78448785 117792690 60935762 

 
खचवको प्रतिशि 

100 13.72 34.49 51.79 26.79  
8.  क्षरेगि बजेट र खचव- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 

बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचव गनुवपने हतुछ।र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचवको न्स्थतिको 
न्शर्वकगि ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचवको न्शर्वकगि अवस्था एष्टकन गनव सष्टकएन।खचवको 
न्शर्वकगि ष्टववरण िर्ार गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ।                        

 

9.  मखुर् क्षेर वाष्टर्वक वजेट  खचव रकम  कुल  मध्रे् खचव प्रतिशि 

आतथवक ष्टवकास 66342985 44430821 7.44 

सामान्जक क्षेर 363823598 305340717 51.09 

पूवावमार ष्टवकास क्षेर 286288452 161149810 26.97 

वािावरण िथा ष्टवपद व्र्वस्थापन 4450000 4020867 0.67 

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन र शसुाशन 9568000 5295039 0.88 

कार्व सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचव 115726000 77342586 12.95 

जम्मा 846199035 597579840 100 

 
 

10.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबतदीमा कार्वरि प्रत्रे्क कमवचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी 
सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुवपने व्र्वस्था छ।पातलकाले र्स वर्व ष्टवत्तीर् 
समानीकरणबाट कमवचारी कल्र्ाण कोर्मा रु.५ लाख ट्रातसफर गरेको छ । िर १० प्रतिशिले हनु आउने 
रकम नराखेको कारण त्र्स कोर्मा कार्ावलर्को मार र्ोगदान देन्खएको छ । कार्ावलर्को र्ोगदान मार 
राखी कल्र्ाण कोर् खडा गनुव उन्चि देन्खएन । कोर्को संचालन सम्बतमी पातलकाबाट एक तनदेन्शका िर्ार 
भएको जानकारी प्राि भएिापतन लेखापरीक्षणको क्रममा उक्त तनदेन्शका प्राि भएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको 
ष्टवपरीि कमवचारीले खाईपाई आएको १० प्रतिशि रकम नपठाइ कल्र्ाण कोर् सञ्चालन गनुव उन्चि देन्खएन । 
कानूनमा भएको उपरोक्त व्र्वस्थाको पालना गनुवपदवछ। 

 

11.  खचव तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्व कुल आन्तिरक आर्बाट रु- ५ करोड ५ लाख ४६ हजार राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु- ६४ करोड १५ लाख ७४ हजार समेि रु ६९ करोड २१ लाख २० हजार आम्दानी भएकोमा 
चाल ुिफव  रु-३८ करोड ४७ लाख २८ हजार  र पूनँ्जगि िफव  रु-२१ करोड २८ लाख ५१ हजार समेि रु-

५९ करोड ७५ लाख ७९ हजार खचव भएको छ।खचव मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ८.४५ प्रतिशि रहेको 
छ। र्सबर्व पदातमकारी सतुबमामा रु-६५ लाख २६ हजार खचव भएको छ जनु आतिररक आर्को १२=९१ 
प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६४=३८ प्रतिशि 
चाल ु र ३५=६२ प्रतिशिमार पूनँ्जगि तनमावणमा खचव भएको देन्खतछ।र्सबाट पातलकाले तबकास तनमावण 
प्रर्ोजनमा तर्नु खचव गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचव भएको देन्खतछ।प्रशासतनक खचव तनर्तरण गदै प्राि 
अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतमकरुपमा तबकास तनमावण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदवछ। 

 

12.  आतिररक आर्िफव   

12.1.  आतिररक आर्M स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तर् अतमकार क्षेरको 
वारेमा व्र्वस्था गरेको छ िथा आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक 
िथा बाष्टर्वक रुपमा प्राि भएको आर् स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने, रतसद तनर्तरण खािा राख्नपुने, वडा 
कार्वलर्हरुमा पठाएका र ष्टफिाव आएका रतसदको अद्यावतमक शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर 
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अनसुार उठाएको आर् र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा र्ो वर्व घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, 
मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतर् आर्वापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन गनव सष्टकएन।र्ो वर्व 
आतिररक आर्वापि रु=५करोड ५ लाख ४६ हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्र्क म +=ले=प=फा=न= 
हरु र शे्रस्िा अद्यावतमक गरी आतिररक आर्लाई पारदशी गने गराउने र आर्को उन्चि अतभलेखांकन िथा 
पररचालन गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ । 

12.2.  आतिररक आर्को ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले पेश गरेको एष्टककृि आतथवक ष्टववरण अनसुार पातलकाले र्स वर्व रु=५ 
करोड ०५ लाख ४६ हजार आतिररक आर् प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनको अनसुचुी ११ अनसुार 
आतिररक आर् न्शर्वकमा रु१९१४४३११७।९४ देन्खएकोले पातलकाले आतिररक आर्को अतभलेख 
अद्यावतमक गरी राखेको देन्खदैन।जसले गदाव पातलकाले उल्लेख गरेको आतिरीक आर् र्थाथव हो भनी एष्टकन 
गनव सष्टकदैन। सरुको अनसुचुी ११ मा अतर् दस्िरुवापि आर् भनी रु६७१३७५।०० र अतर् राजस्व 
न्शर्वकमा रु३०८४३०।०० आम्दानी भएको देन्खतछ। पातलकाले न्शर्वकगि आम्दानीको अतभलेख नराखेकोले 
उक्त अतर् दस्िरु र अतर् राजस्व न्शर्वकमा भएको आम्दानी कुन कुन न्शर्वकवाट भएको हो भनी एष्टकन गनव 
सष्टकएन।पातलकाले आम्दानीको न्शर्वकगि अतभलेख राखी आम्दानीको स्रोिलाई पारदशी वनाउनपुदवछ।  

 

12.3.  वडाको आम्दानीाः पातलकामा रहेका  वडाहरु मध्रे्  वडा नम्बर 1 को असार मष्टहनाको वडाबाट प्राि भएको 
नगदद रतसद पररक्षण गरर हेदाव तनम्न ष्टववरणहरु प्राि भएको छ 

 

 क्र स रतसद नं संकलन रकम वैक दान्खला तमिी 
1.  7651-7700 20350 2077/3/14 

2077/3/25 

2077/4/1 

2.  8135-8150 9300 

3.  8151-8200 19800 

4.  8201-8250 25200 

5.  9451-9459 15805 

मातथको ष्टववरण हेदाव पातलकाको वडामा नगदी रतसदमाफव ि संकलन भएको रकम दैतनक रुपमा वैक दान्खला 
नभई मातसक वा १५ ददनमा एकपटक जम्मा हनुे गरेको देन्खतछ।पातलकाले दैतनक राजस्व जम्मा गने िफव  
ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

12.4.  राजस्व सफ्ट्वेर्राः नगरपातलकामा राजस्व संकलन गनव सातग्रला नामको सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरेकोमा 
लेखापरीक्षणको न्शलन्शलामा सफ्ट्वेर्र प्रणालीमा भएका अवस्था ष्टवश्लरे्ण गदाव सफ्टवेर्र प्रर्ोग गने म्र्ानअुल 
नभएको, सम्पणुव करदािाको ष्टववरण सप्ट्वेर्रमा पोष्टिङ नभएको, सफ्ट्वेर्र प्रणालीलाई सवै संकलन केतरमा 
प्रर्ोग नगरी केही नगदी रतसद र केही मार सफ्ट्वेर्र प्रणालीवाट ष्टवजक जारी गने गररएको, कार्ावलर्को 
मौन्खक अनरुोममा समेि सफ्टवेर्र सेवा प्रदार्कले सफ्ट्वेर्रको ष्टवशेर्िा पररविवन गने गरेको, डाटावेसमा 
एकपटक प्रष्टविी भएका ि्र्ांक मेट्न समेि सष्टकने, डाटावेसमा रान्खएका हरेक रेकडवमा सोको प्रष्टविी तमिी 
समर् रेकडवको प्रभावग्राष्टहिा िथा प्रर्ोगकिावको पष्टहचान सम्वतमी जानाकारी नहनुे, र सफ्टवेर्रको व्र्ाकअप 
तसस्टम राख्न ेगरेको पाइएन ।ष्टवमतुिर् माध्र्र्मवाट आम्दानी रतसद जारी गदाव हरेक आतथवक वर्वको डाटावेस 
लगको व्र्ाकअप गरी राजस्व संकलन र अतभलेखमा प्रभावकारीिा ल्र्ाउनपुदवछ। 

 

12.5.  रद्द गररएका रतसदहरुाः नगरपातलकामा प्रर्ोगमा ल्र्ाइएका नगदी रतसदहरु आम्दानी गरी सके पश्चाि पतन 
सफ्टवेर्रमा कुनै कारण  नदेखाई रद्द गने गरेको पाइर्ो। नगरपातलकामा आम्दानी वाँतमसकेको नगदी रतसद 
रद्द गने सम्वतममा कुनै कार्वष्टवमी नवनाइएको िथा रद्द गने अतमकार कसलाई हनुे भनी स्पि नगरेको कारण 
रद्द भएका रतसदहरु आतमकारीक व्र्न्क्तवाट भएको हो वा होइन र सोको र्थाथव ष्टववरण लेखापरीक्षणको 
क्रममा खलु्न सकेन।नगरपातलकामा प्रर्ोग गररएको सफ्टवेर्रवाट हेदाव आ व २०७६।७७ मा 
नगरपातलकाको संकलन केतरमा कार्वलर्प्रमखुको िोक आदेशमा ५७ वटा रतसदको रु९८२९६।०० वरावरको 
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राजस्व रद्द गररएको छ।नगरपातलकाको सफ्टवेर्रमा ष्टवतभन्न कारण देखाई रद्द गरेका सम्पणुव रतसदको सक्कल 
ष्टववरण पतन पातलकामा नभएकोले र्स सम्वतममा र्थाथविा एष्टकन गनव सष्टकएन।पातलकाले रतसद रद्द गने 
अतमकार र सोको अतभलेखलाई प्रभावकारी वनाउनपुने देन्खतछ। 

12.6.  १० प्रतिशि रकम असूल नभएकोाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ -ख_ मा आफ्नो 
क्षेरतभरको सामदुार्ीक वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावर ष्टवक्री िथा उपर्ोग सम्वतमी आफ्नो कार्वर्ोजना 
बनाई स्थानीर् िहबाट स्वीकृि गराउन ुपने िथा वन पैदावरको ष्टवक्री वापि प्राि हनुे रकमको १० प्रतिशि 
रकम सम्वन्तमि स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने व्र्वस्था छ । नगरपातलका क्षेरतभरका तनम्न 
सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता सतमतिहरुले आतथवक वर्व ७६।७७ को वन पैदावरको ष्टवक्रीवापि प्राि गरेको 
रकमको ऐनमा भएको व्र्वस्था बमोन्जम स्थानीर् संन्चि कोर्मा दान्खला नगरेकोले सम्वन्तमि सामदुाष्टर्क वन 
उपभोक्ता सतमिबाट असूल गरी स्थानीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनवपने रु== 

क्र=. स.  सामदुाष्टर्क वनको नाम  तबक्री वापि प्राि रकम १० प्रतिशिले हनुे रकम  
1.  जलदेवी सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता समहु गैडाकोट ३ 1450000 145000 

2.  देउराली  सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता समहु गैडाकोट ३ 9119555 911955 

3.  कालीगण्डकी  सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता समहु गैडाकोट ३ 2785000 278500 

4.  तसिल  सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता समहु गैडाकोट १५ 273000 27300 

 जम्मा 13627555 1362755 

 

 

 

 

 

 

 

1362755 

12.7.  व्र्वसार् कराः पातलकाले हरेक आतथवक वर्वमा आफ्नो आतथवक ऐनर्द्ारा पातलकातभर सञ्चालनमा रहेका ष्टवतभन्न 
व्र्वसार्को दिाव िथा नष्टवकरण सम्वतममा करका दरहरु तनमावरण गदै आएकोमा पातलकामा आ व 
२०७६।७७ सम्म दिाव भएका कुल ३८०७ वटा व्र्वसार्मध्रे् आ व २०७६।७७ मा १५७९ वटा मार 
पातलकामा नष्टवकरण भई सञ्चालनमा रहेको िथा १८७९ वटा व्र्वसार् नष्टवकरण गनव वाँकी 
देन्खतछ।नवष्टकरण नगरी सञ्चालन गरेका १८७९ व्र्वसार्वाट के कति राजस्व उठाउन वाँकी छ सोको 
एष्टकन गनव सष्टकएन।पातलकावाट प्राि ष्टववरणअनसुार नष्टवकरण नभएका ३८ वटा व्र्वसार्को नष्टवकरण शलु्क 
परीक्षण गदाव रु २ लाख ९१हजार राजस्व पातलकामा संकलन नभएको देन्खतछ।पातलकाले व्र्वसार् कर 
तिनुवपने करदािा कर तिनव आएपतछ मार कर तलने र वाँकी वक्यौिा कर संकलन गनव ठोस पहल गरेको 
देन्खदैन।जसका कारण पातलकामा जम्मा हनुपुने ठुलो राजस्व रकम संकलन हनु नसकेको देन्खतछ।पातलकाले 
व्र्वसार् कर तिनुवपने करदािा कर तिनव आएपतछ मार कर तलने र वाँकी वक्यौिा कर संकलन गनव ठोस पहल 
गरेको देन्खएन।जसका कारण पातलकामा र्स आ व मा देहार्का व्र्वसार्बाट रु २९१२५०।०० राजस्व 
संकलन कम भएकोले समर्मा नष्टवकरण गराउने िफव  ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 तस न व्र्वसार्को नाम वडा नं दिाव नं आ व २०७६।६६ सम्म नष्टवकरण गदाव लाग्ने शलु्क 

1 जर्मा पग्ली 7 075/1/29 25250 

2 र्स र्स टे्रडसव 5 068/5/8 15100 

3 खडानतद तनमावण सामाग्री सप्लार्सव 5 066/67 14300 

4 न्शिल होटल 6 065/8/1 11300 

5 ष्टवमल घर तनमावण सेवा 1 075/1/13 10500 

6 पाल्पाली होटल 8 063/64 9500 

7 इतरेणी पाटी प्र्ालेश 5 074/12/7 9000 

8 जरुातसक वाटर पाकव  12 074/9/3 9000 

9 िलुसी होटल 7 064/3/24 8400 
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10 तिथव ष्टकराना पसल 7 069/11/30 8400 

11 गोमा स तमल 12 073/10/4 8000 

12 नारार्णी रेस्टुरेतट 9 068/5/30 7500 

13 दोस्िी िास घर 9 069/3/27 7500 

14 सानखुाले मददरा होटल 7 072/4/27 7100 

15 टेलसशप नेपाल 6 073/8/13 7000 

16 श्री राइस तमल 12 073/11/27 7000 

17 सेतटर प्वाइतट रेस्टुरेतट 16 073/12/6 7000 

18 चापागाइ सप्लार्सव 5 073/10/25 6600 

19 रन्श्म मददरा पसल 5 073/7/19 6500 

20 सापकोटा इलेक्ट्रीक  9 073/12/14 6500 

21 आर के टेतस हाउस 10 073/12/20 6500 

22 दगुाव अटो मोबाइल 12 073/10/4 6500 

23 सगुम पेतट प्रातल 12 073/10/3 6500 

24 तर् ुमनकामना इलेक्ट्रीक 7 066/11/25 6200 

25 अतनशा खाजा घर 8 069/6/28 5900 

26 सफल इतठर प्राइजेज 7 071/5/20 5700 

27 आर आर प्रोतभजनल स्टोसव    069/2/9 5500 

28 लक्ष्मी मददरा स्टोर 10 074/6/4 5500 

29 सागर ष्टकराना पसल 4 071/10/15 5400 

30 जर् ष्टवष्ण ुष्टकरान स्टोर 6 69/11/11 5400 

31 जर् वागेश्वरी ष्टकराना स्टीसव 4 070/7/7 5300 

32 हस्थी होटल 7 065/8/2 5300 

33 कातलका स्टेशनरी 6 071/11/20 5100 

34 अन्नपणुव चाउतम उद्योग 2 075/3/4 5000 

35 जर् नभ रेतडमेट स्टोसव 5 073/9/25 5000 

36 चाइना टाउन ष्टकराना पसल 6 073/11/9 5000 

37 पौडेल भेराइटी स्टोर 9 073/10/20 5000 

38 ज्ञवाली इतटर प्राइजेज 10 074/5/13 5000 

   जम्मा 291250  
13.  कोतभड–१९ िफव ाः  

 आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तरणको लातग भएको आम्दानी िथा 
खचवको ष्टववरण िथा नमनुा छनौटको आमारमा शे्रस्िा परीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दनी स्रोि रकम  खचव न्शर्वक  रकम  
स्थानीर् िहको आफ्नै वजेटवाट 5400000 राहि ष्टविरण 4239307 
संन्घर् कोतभड कोर्वाट 201675 क्वारेतटाइन तनमावण िथा व्र्वस्थापन 2444455 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 1000000 और्मी एवं स्वास््र् उपकरण िथा 760951 
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सामाग्री खररद 
न्जल्ला समतवर् सतमिीवाट 500000 आइसोलेसन केतर तनमावण 800000 

अतर् संघ सस्था व्र्न्क्तवाट 1117199 जनशन्क्त पररचालन 1565772 

वडा कार्ावलर् शाखाको वजेट 4198927 अतर् न्शर्वकमा भएको खचव 1781964 

  वाँकी  825352 
 12417801  12417801 

र्स सम्वतममा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 पातलकाले राहाि ष्टविरण गनव खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्मी एवम ् स्वास््र् उपकरण  
ष्टवना प्रतिष्पमाव तसमै खररद गरेको पाइर्ो। 

 क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुव सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको 
कार्ावलर्मा आइनपगुेकोले कार्ावलर्मा ल्र्ाई उन्चि व्र्वस्थापन गनुवपने देन्खतछ। 

 साववजतनक खररद तनर्मावली अनसुार अमानिवाट कार्व गराउदाँ रु१ लाख सम्मको कार्व एकपटकमा 
गराउन सष्टकने भएिा पतन पातलकाले स्वास्थर्कमी सष्टहि वाष्टहरवाट तभतरने मातनसहरुको व्र्स्थापन 
गनव अमानिवाट भकु्तानी ददन े गरी जनशक्ती पररचालन गरी  रु१५६५७७२।०० खचव लेखेको 
छ।पातलकाले तनर्मको पालना गदै कार्वसम्पादन गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 सामान्जक सरुक्षािफव ाः  

14.  तनन्स्क्रर् खािााः सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम संचालन कार्वष्टवतम २०७५ अनससूुन्च ७ को बुंदा न ७ मा 
सामान्जक सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा संचालन गने बैंक िथा ष्टवन्त्तर् संस्थाले र्स प्रकारका ष्टववरण खािाहरु 
मध्र् तनन्स्क्रर् खािाको ष्टववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ मष्टहनातभर केन्तरर् पन्िकरण तबभागलाइ ददनपुने साथै 
अनसुचुी ८ को बुंदा न १० मा बैंकले तनन्ष्क्रर्  खािाको ष्टववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ महनातभर सम्बन्तमि 
स्थानीर् िहलाइ ददनपुने ब्र्वस्था छ । 2077।11।18 को तमति सम्ममा राष्टष्ट्रर् वान्णज्र् बैंक तलतमटेड   
मा वडा नम्बर 1 देन्ख 9 सम्मका १८३ लाभग्राष्टहहरुको जम्मा रु.664824 र मेगा बैंक तलतमटेड मा वडा 
नम्बर 10,11,12 र 18 नं वडाका २ लाभग्राष्टहहरुको जम्मा रु.100164 गरर कुल जम्मा रु.764988 
रकमको खािा तनन्ष्क्रर् रहेको वैकवाट प्रमान्णि ष्टववरण पातलकामा प्राि भएको छ।उन्ल्लन्खि तनन्स्क्रर् 
खािाका लाभग्राहीहरुमध्रे् वास्िष्टवक लाभग्राष्टहहरु सम्वतममा सम्वन्तमि वडाबाट एष्टकन गरी नभएको अवस्थामा 
खािामा तनन्स्क्रर् रहेको रकम असूल गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने 

 

 

 

 

 

 

 

 

764988 

15.  एउटै नागररकिा नम्बरवाट दोहोरो भकु्तानीाः सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम संचालन कार्वष्टवतम,२०७५ को दफा 
१९ मा ष्टवभागले स्थानीर् िहका सामान्जक सरुक्षा सम्बतमी सूचनालाई व्र्वन्स्थि गनव, स्थानीर् िह,ष्टवभाग र 
बैंक\ष्टवन्त्तर् संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतम स्थापना गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता  ष्टविरणलाई प्रभावकारी र 
पादवशी बनाउन केन्तरकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली कार्ावतवर्नमा ल्र्ाएको छ। उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको 
ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी अद्यावतमक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तमि स्थानीर् िहको हतुछ।पातलकाले िपन्शलको 
व्र्न्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा नम्वर उल्लेख गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको छ। नागररकिा 
नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही पष्टहचान हनु सकेन।के कारणले 
नागररकिा नम्बर दोहोररएको हो सो पष्टहचान गरर वास्िष्टवक लाभग्राष्टह बाहेकको अतर् व्र्क्तीलाई भत्ता ष्टविरण 
भएको भए एष्टकन गरर असूल गनुवपने रु. 

तस.न.  भकु्तानी पाउने  वडा नं भत्ताको प्रकार  ना.प्र.नं. प्रति चौमातसक  जम्मा रकम 

1.  िलुा कान ुमगर 18 ज्रे्ष्ठ नागररक 3652 12000 12000 

 

 

 

 

 

 

 

 

124800 
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2.  बष्टर्द्तसहं सोनी मगर 18 ज्रे्ष्ठ नागररक 3652 12000 12000 
3.  बखान तसहं पाउली 18 ज्रे्ष्ठ नागररक 34995 12000 12000 
4.  मान बहादरु सारु मगर 18 ज्रे्ष्ठ नागररक 34995 12000 12000 

5.  प्रिाप तसहं आलेमगर 18 आंन्शक अपाङ्ग 22 6400 6400 

6.  बहादरु आले 18 आंन्शक अपाङ्ग 22 6400 6400 

7.  दलबहादरु मश्राङ्गी 10 ज्रे्ष्ठ नागररक 1005-287 12000 12000 

8.  मार्ा मगरनी 10 ज्रे्ष्ठ नागररक 1005-287 12000 12000 

9.  मनोनाथ कडेल 10 ज्रे्ष्ठ नागररक 86259 12000 12000 

10.  चतरी ष्टवक 10 ज्रे्ष्ठ नागररक 86259 12000 12000 

11.  दगुाव बहादरु सनुार 10 ज्रे्ष्ठ नागररक 297 8000 8000 

12.  पणुवमार्ा चडुाल 10 एकल मष्टहला 297 8000 8000 

जम्मा   124800  
 समानीकरण चालाुः  

16.  खाना िथा ष्टवष्टवम खचव – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतमतभर रही औन्चत्र्िाको आमारमा ष्टवष्टवम खचव गनुवपने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्ो 
वर्व वडा कार्ावलर् सञ्चालन र खाना िथा ष्टवष्टवममा रु- ५९ लाख ४५ हजार खचव गरेको छ।र्स्िो खचवमा 
तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुवपदवछ। 

 

17.  आतथवक सहार्िााः सरकारको बाष्टर्वक कार्वक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई 
आतथवक सहार्िा र अनदुान नददने, िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिव, आतथवक सहार्िा िथा और्मी 
उपचार खचव वापि आतथवक प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्र्न्क्त 
वा संस्थालाई दोहोरो सहार्िा उपलव्म गराउन नहनुे व्र्वस्था साववजतनक खचवमा तमिव्र्ष्टर्िा र प्रभावकारीिा 
कार्म गने सम्वतमी नीतिगि मागवदशवन, २०७५ मा उल्लेख छ।साथै उपरोक्त व्र्वस्था प्रदेश सरकार िथा 
स्थानीर् िहका सवै कार्ावलर्हरु, सवै पदातमकारी एंव कमवचारीहरुले पालना गनुवपने उक्त मागवदशवनमा उल्लेख 
छ।पातलकाको ष्टवत्तीर् समानीकरण सामान्जक सहार्िा न्शर्वकबाट रु=५५ लाख १५ हजार आतथवक सहार्िा 
ष्टविरण गरेको देन्खर्ो।आतथवक सहार्िा ष्टविरण गनुवपवुव पातलकाले आतथवक सहार्िा मापदण्ड एंव कार्वष्टवतम 
िर्ार नगरेको, ठूलो रकम आतथवक सहार्िाको रुपमा व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने गरेको, आतथवक 
सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न ेनगरेको जस्िा अवस्था देन्खर्ो।पातलकाले आतथवक सहार्िा 
एंव अनतु्पादक चाल ु प्रकृतिका खचवमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचवको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था 
छैन।उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथवक बषृ्टर्द् हातसल गनव नसष्टकने भएकोले र्स्िा प्रकृतिका खचवमा 
कटौिी गनुवका साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिव, आतथवक सहार्िा र और्मी उपचार खचव 
लेख्नपुने देन्खतछ।पातललकाको समातनकरण चाल ुिफव को लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण 
गदाव  चाल ुआ= व= मा ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथवक सहार्िा र्स प्रकार छन ्

गो भौ न र तमति आतथवक सहार्िा पाउन ेव्र्न्क्त िथा संस्थाको नाम सहार्िा रकम 

51/2076/05/26 तसिा सनुार  5000 

52/2076/05/26 नेपाल राष्टष्ट्रर् भिुपवुव सैतनक संघ 15000 

56/2076/05/26 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गैडाकोट आदवश उपशाखा 15000 

60/2076/05/29 देवघाट वौष्टर्द्क आध्र्ान्त्मक सेवा पररर्द 5000 

65/2076/05/30 ररिा शाही खरी 5000 

67/2076/05/31 वोम वहादरु के्षरी 5000 

68/2076/06/01 थारु कल्र्ाणकारी  सभा 15000 
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83/2076/06/06 थमलाल ष्टव क 5000 

119/2076/06/14 संर्कु्त नेपाल अनाथ िथा असाहार् वालवातलका समाज 10000 

126/2076/06/14 प्रमे सवुदेी 10000 

142/2076/06/15 िलुसी थापा 5000 

154/2076/06/28 पावविी आले  7000 

155/2076/06/28 लाल वहादरु वाचे मगर  7000 

172/2076/07/03 दगुाव वहादरु घले 7000 

207/2076/07/19 मार्ा सापकोटा 12000 

216/2076/07/20 कृष्ण प्रसाद पौडेल नवलपरासी वष्टहरा संघ 15000 

259/2076/08/10 मंगला देवी प्रा ष्टव 50000 

260/2076/08/10 वावरुाम शे्रष्ठ 10000 

299/2076/08/25 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 40000 

328/2076/09/11 लालीगरुास टोल ष्टवकास सस्था 30000 

 जम्मा 273000  
 र्सरी ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई सहार्िा प्रदान गदाव तनन्श्चि मापदण्ड एंव कार्वष्टवतम बनाई सोका आमारमा 

मार प्रदान गनेिफव  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदवछ। 
 

18.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचवाः साबवजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाव अतमकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचव 
गनुवपनेमा र्स पातलकाको समानीकरण चालिुफव को नमनुा छनौटको आमारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गदाव 
देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.१२ लाख ५९ हजार खचव गरेको देन्खतछ।र्सरी हनुे खचवमा 
तनर्तरण गनुवपदवछ। 

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

14/2076/05/12 रोटरी क्लव अफ गैडाकोटलाई शभुकामना छपाई वापि 10000 

118/2076/06/14 आददवासी जनजािी महासंघ लक्षीि कार्वक्रम 90000 

147/2076/06/28 सास्कृतिक महोत्सव अमरापरुी र्वुा क्लव 25000 

196/2076/07/08 गैडाकोट फुटवल क्लव खेलकुद प्रतिर्ोतगिा 50000 

258/2076/08/10 सजृना मष्टहला समहु 165555 
274/2076/08/12 टोल ष्टवकास सस्थालाई ६वटालाई २५००० का दरले 150000 

286/2076/08/17 गैडाकोट खेलकुद सतमिीलाई खेलकुद सामाग्रीको ष्टवल भकु्तानी  30000 

297/2076/08/20 खडक वहादरु केङरुङ 11000 

327/2076/09/11 वडा टोल ष्टवकास सस्थालाई सस्था सदुृढीकरण वापि 180000 

329/2076/09/11 कातलका नौमिी वाजा संरक्षण  50000 

336/2076/09/11 नेपाल परकार महासंघ 25000 

399/2076/10/02 गैडाकोट एष्टककृि वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी सस्था 10000 

614/2076/12/03 गैडाकोट खेलकुद सतमिी उपमेर्रकप छारा फुटवल प्रतिर्ोतगिा 212455 

792/2077/03/02 नारार्णी र्सवा क्लवलाई खेलकुद कार्वक्रम वापि 100000 

897/2077/03/22 तसष्टर्द् ष्टवनार्क नौमिी वाजा संरक्षण  50000 

932/2077/03/24 गैडाकोट व्र्ाट्मीतटन क्लव खेलकुद प्रतिर्ोतगिा  100000 

 जम्मा 1259010 

 

 

19.  स्वीकृि दरवतदी वेगरको करार सेवााः संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्ले २०७४।१२।१४ मा 
जारी स्थानीर् िहमा करारमा जनशन्क्त व्र्वस्थापन गने कार्वष्टवतम, २०७४ मा स्वीकृि दरवतदी भतदा अतर् 
रुपमा कमवचारीहरु राखी िलव भत्ता वा पाररश्रतमक भकु्तानी गनव नतमल्ने र त्र्स्िो कार्व प्रचतलि कानून ष्टवपरीि 
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भई भकु्तानी गने पदातमकारीबाट असूल उपर गनुवपने व्र्वस्था गरेको छ।नगरपातलकाले स्थानीर् सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ र ८७ िथा मतरालर्बाट जारी भएको उपरोक्त कार्वष्टवतममा उन्ल्लन्खि 
ष्टवपरीिको ष्टवतभन्न  पदमा ३८ जनालाई करार िथा ज्र्ालादारीमा तनर्कु्त गरी मातसक जम्मा रु=८ लाख ७३ 
हजारका का दरले िलब सषु्टवमा िोकी दशै खचव (ज्र्ालादारी वाहेक) समेि १३ मष्टहनाको  
रु11152320।०० भकु्तानी भएको देन्खतछ। पातलकाले दरवतदी न्स्वकृि गरी पदपिुी गनेिफव  ध्र्ान 
ददनपुदवछ। 

कार्ावलर्को भनाईाः कार्ावलमा कार्वरि जनशन्क्तले मार कार्वलर्को सेवा प्रवाह गनव कठीनाई भएकोले 
अत्र्ावश्र्क पदमा साष्टवकमा कार्वरि जनशन्क्तलाई तनरतिरिा ददई करार सम्झौिा नष्टवकरण गरी सेवा प्रवाह 
गरेको र सोहीवमोन्जम कार्वलर्ले व्र्वस्थापन िथा सवेक्षण गरी स्वीकृतिको लातग मतरालर्मा पठाउने िर्ारी 
भईकरहेको कार्ावलर्को भनाई रहेको छ। 

 

 

 

 

 

20.  अतर् कार्ावलर्को खचवाः स्थातनर् िहले खचव गदाव तमिव्र्र्ी िवरले खचव गनुवपदवछ पातलकाले भौ नं 
७६५।०७७।०२।३०वाट न्जल्ला सहकारी संघको सामाग्री खररदवापि भएको भकु्तानी रु१०००००।०० र 
भौ नं २३१, ५३१ र ७२३  वाट इलाका प्रहरर कार्ावलर्को खानेपानी ष्टवल भकु्तानी िथ समान खररद गरी  
रु १९६९४४।०० खचव लेखेको छ।नगरपातलकाको आफ्नो सम्वन्तमि कार्वलर् वाहेकका अतर् कार्ावलर्को 
कार्वक्रम खचव िथा ममवि सम्भार गनव सोही कार्ावलर्वाट वजेट व्र्वस्था हनुे र सोही कार्ावलर्वाट तनर्मानसुार 
खचव गने भएकोले नगरपातलकामा र्स्िो प्रकृिीको खचवले थप व्र्र्भार वढ्दै जाने देन्खतछ।र्स्िो प्रकृिीको 
खचवमा तनर्तरण गनुवपदवछ। 

 

21.  भकु्तानी ददन वाकँीको कच्चावारी वेगर भकु्तानीाः २३।२०७६।०५।१७ आतथवक कार्वष्टवमी तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म ७ अनसुार चाल ु वर्वको वजेटले नखाम्ने गरी वढी खचव हनु े गरी दाष्टर्त्व तसजवना गनुव हदैुन।िर 
ष्टवशेर् कारण एवम ्पररन्स्थिीवस उपतनर्र्म ८ मा उल्लेन्खि न्शर्वकहरुमा चाल ुवर्वको वजेटले नखामेक खचव 
व्र्होनुव पने भएमा ष्टवल भरपाई वमोन्जमको रकम आगामी वर्वमा भकु्तानी ददन पने कारण खोली 
महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले िोकेको ढाँचामा भकु्तानी ददन वाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण १५ गिे 
तभर कार्ावलर् प्रमखुवाट प्रमान्णि गराई अको आतथवक वर्वमा भकु्तानी ददनपुनेमा कार्ावलर्ले भकु्तानी ददन 
वाँकीको कच्चावारीवेगर गि आ व को फोहोरमैला उठाएवापिको गाडीभाडा भतन रु १०८५००।०० भकु्तानी 
ददएको छ। पातलकाले काननुको पालना गरी कार्व गनुवपदवछ। 

 

 

 

 

 

 

 

22.  ररिपवुवकको कर ष्टवजकाः २१५।०७६।०७।२०मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम 
मूल्र् अतभवषृ्टर्द् करमा दिाव भएका फमवसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुवपने व्र्वस्था 
भएकोमा कार्ावलर्ले नगरपातलकाको भेडावारीदेखी दमार सम्मको वाटो ममवि गदाव ष्टव के सप्लार्सवलाई नरम 
माटो खन्ने नगर दररेट रु५८।०० मा म ुअ कर जोडी प्रतिघनतमटर रु ६५=५४ का दरले ८५७ घनतमटरको 
रु५५०००।०० भकु्तानी गरेकोमा म ुअ कर ष्टवजक पेश नभएकोले म ुअ कर वरावरको रकम असलु गनुवपने 
रु 

 

 

 

 

 

5294 

23.  सोझै खररदाः साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु  ५ लाख भतदा वढीको खररद गदाव 
तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुव पने िथा तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा रु २० लाख भतदा वढीको 
खररद गदाव वोलपरको माध्र्मवाट गनुवपनेमा सो नगरी देहार्का एकै िथा तबतभन्न फमवहरुबाट कार्ावलर् सामाग्री 
िथा छपाई कार्व तसमै खररद गररएको िथा सोभैm खररद कार्व गदाव एक आतथवक वर्वमा एउटा आपूतिवकिावसंग 
सीमा भतदा बढी रकमको सोभैm खररद गनव नहनुे उल्लेख भएकोमा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि हनुे 
गरी एउटै फमवसँग पटक पटक खररद भएकोले उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएको रु  ....  
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भौ नं खररदको ष्टववरण भकु्तानी गररएको फमव भकु्तानी रकम  
57/076/05/26 ष्टवष्टवम सामाग्री छपाई क्वातलटी प्रसे न्चिवन 229400 

57/076/05/26 ष्टवष्टवम सामाग्री छपाई स्माटव ष्टप्रतटीङ एण्ड प्र्ाकेन्जङ प्रा तल 241286 

110/076/06/13 कार्ावलर् समाग्री छपाई स्माटव ष्टप्रतटीङ एण्ड प्र्ाकेन्जङ प्रा तल 95444 

199/076/7/08 कार्ावलर् समाग्री छपाई स्माटव ष्टप्रतटीङ एण्ड प्र्ाकेन्जङ प्रा तल 299676 

314/076/08/30 कार्ावलर् समाग्री छपाई स्माटव ष्टप्रतटीङ एण्ड प्र्ाकेन्जङ प्रा तल 99188 
651/076/12/30 कार्ावलर् समाग्री छपाई क्वातलटी प्रसे न्चिवन 128090 
 जम्मा  1093084 

 
 

 

 

 

 

1093084 

24.  गाडी भाडामा भकु्तानीाः स्थातनर् िहले खचव गदाव तमिव्र्र्ी िवरले खचव गनुवपदवछ।पातलकाको स्वातमत्वमा आ व 
२०७६।७७ मा दईु वटा गाडी सञ्चालनमा रहेको भएिा पतन ष्टवतभन्न समर्मा कार्ावलर् प्रर्ोजन भतन गाडी 
भाडामा तलई भकु्तानी गरेको छ।पातलकाले गातड मनीसंग गरेको सम्झौिामा स्पि प्रर्ोजन नखलु्ने िथा भाडाको 
गाडी कहाँ प्रर्ोग भएको भनी स्पि गरेको छैन।साथै अनगुमन मलु्र्ाकंन भनी गाडी भाडा भकु्तानी भएकोमा 
अनगुमन प्रतिवेदन िथा कुन कुन र्ोजनाको अनगुमनमा गएको भनी नखलेुको र  अनगुमनमा सहभागी भएका 
कमवचारी िथा पदातमकारीको ष्टववरण समेि उल्लेख गरेको छैन।पातलकासंग दईु सवारी सामन हदुाँ हदैु दैतनक 
भाडा रकममा सम्झौिा गरी गाडी भाडा भकु्तानी गनुवले पातलकामा थप व्र्र्भार तसजवना भएको 
देन्खतछ।पातलकाले र्स्िो खचव गने प्रवतृिमा तनर्तरण गनुवपने देन्खतछ।केष्टह उदाहरण तनम्नवमोन्जम रहेका 
छन। 

गो भौ नं तमिी सवारी नं प्रार्ोजन भकु्तानी रकम 

145/076/06/28 से १ च १३८४ कार्ावलर् प्रर्ोजन २७००० 

319/076/09/01 वा १९ च ३५४६ कार्ावलर् प्रर्ोजन १२००० 

375/076/09/21 ४०५३ र्ोजना अनगुमन  १२००० 

553/2076/11/14 से १ च १३८४ अनगुमन मलु्र्ांकन ११२०० 

 

 

25.  परामशव सेवााः ९०७,९०९।२०७७।०३।२२ साववजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा २९(१) मा 
साववजतनक तनकार्ले सम्वन्तमि साववजतनक तनकार्मा उपलव्म जनशन्क्तवाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा कुनै 
व्र्न्क्त फमव सस्था वा कम्पनीवाट परामशव सेवा खररद गनव सक्ने व्र्वस्था भएकोमा पातलकामा कार्वरि 
जनशन्क्तवाट काम हनु सक्ने नसक्ने सम्वतममा कुनै स्पि नगरी नारार्णी टे्रतनङ एण्ड इन्तजतनर्ररङ प्रा तल संग 
रु३९७७६०।०० र सेभेन स्टेट्स इन्तजतनर्ररङ सतभवस संग रु ४९१७७६।०० गरी जम्मा रु 
८८९५३६।०० भकु्तानी गरेको रकम गरेको छ।पातलकावाट हनु सक्न ेनसक्न ेसम्वतममा एष्टकन गरी एकै 
प्रकृतिका कार्ावलई प्र्ाकेज वनाई खररद गनुवपदवछ। 

 

 

 

 

 

 

 

26.  खचवको ष्टवल भरपाई नभएकोाः  आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) अनसुार  साववजतनक 
तनकार्ले सरकारी रकम खचव गदाव सोलाई प्रमान्णि गने खचवको बील भरपाई िथा रीि पगुे नपगुेको जाँच गरी 
लेखा राख्नपुनेमा कार्ावलर्ले समानीकरण चाल ुखचववाट देहार्का ष्टवमालर्लाई ष्टवतभन्न न्शर्वकमा अनदुान ददएको 
छ।अनदुान ष्टविरण भईसकेपछी अनदुानको उपर्ोग भर्ो वा भएन भनी पातलकाले अनगुमन गरेको 
देन्खएन।पातलकाले अनदुानको सही प्रर्ोग गने गरी अनगुमन गनपवदवछ। 

गो भौ नं तमति खचवको ष्टववरण खचव रकम 

417/2076/10/07 ष्टवजर् आमारभिु ष्टवद्यालर्लाई अनदुान  200000 

469/2076/10/20 कुमारविी आमारभिु ष्टवद्यालर्को गाडी भाडा भकु्तानी 200000 

877/2077/03/18 महेतर स्मारक ष्टवद्यालर्को गणुस्िर समुार वापि भकु्तानी 160000 

971/2077/03/27 ३५ सामदुार्ीक ष्टवद्यालर्लाई रङरोगन गनव भकु्तानी 270000 
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 जम्मा 830000  
27.  न्स्वकृि नम्सव वेगर खचवाः 737/2077/02/25 साववजतनक खररद तनर्मावतलको तनर्म १२(१) अनसुार साववजतनक 

तनकार्ले परामशव सेवाको लागि अनमुान िर्ार गदाव न्स्वकृि नम्सव वमोन्जम िथा परामशव सेवाको कार्वक्षेरगि 
शिवका आमारमा िर्ार गनुवपने एवम ्तनर्म ६९(छ) मा परामशवदािाले काम सरुु गने र सम्पादन गररसक्नपुने 
समर् सष्टहिको कार्वक्षेरगि शिव िर्ार गरी प्रतिष्र्मावत्मक िररकावाट खररद गनुवपने व्र्वस्था रहेको 
छ।पातलकाले र्स वर्व Making of research and development of municipality service management system 

for Gaindakot municipality office (Master plan for smart city) िर्ार गनव स्माटव तसटी टेक्नोलोजी प्रा तल संग 
सम्झौिा गरी रु१८०१२५३।०० भकु्तानी गरेको छ।पातलकाले िर्ार िथा न्स्वकृि गरेको कार्वक्षेरगि 
शिवको वुदँा नं ६ मा Time period for the assingmet मा ६० ददन उल्लेख गरेकोमा पातलकाले लागि 
अनमुानमा परामशवदािाको मखुर् जनशन्क्त सष्टहि ४ जनाको पाररश्रतमक ४ मष्टहनाको रान्ख लागि अनमुान 
न्स्वकृि गरी भकु्तानी गरेको छ।त्र्स्िै पातलका र परामशवदािाष्टवच भएको सम्झौिामा सम्झौिा तमिी र 
कार्वसमम्पन्न गनुवपने तमिी उल्लेख नभएकोले काम कष्टहले सरुुवाि भएको र कुन अवतमसम्म सम्पन्न भर्ो भनी 
एष्टकन गनव सष्टकएन।लेखापरीक्षणको क्रममा परामशवदािावाट पेश भएको सक्कल प्रतिवेदन माग गदाव न्जतसी, लेखा 
िथा दिाव शाखामा समेि सोको अतभलेख नगरी सक्कल प्रति संन्घर् िथा प्रदेश मतरालर्मा पेश गरेको र 
कार्ावलर्मा कम्प्र्टुर प्रति मार उपलव्म रहेको कार्ावलर्को भनाई रहेकोले के किी समर् काम भर्ो र 
कष्टहले प्रतिवेदन प्राि भर्ो वा भएन भनी एष्टकन गनव सष्टकएन।र्सरी लागि अनमुानदेखी प्रतिवेदनको 
अतभलेखसम्मको ष्टवतभन्न चरणमा काननुको व्र्वस्था ष्टवपररि भएको कार्व तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801253 

28.  कर कट्टी नगरी भकु्तानीाः ८७९।०७७।०३।१८ आर्कर ऐन २०५८ अनसुार तनर्तमि रुपमा नभई पटके 
रुपमा प्राि गने वैठक भत्ता लगार्िका अतर् भत्तामा १५ प्रतिशि अतग्रम करकट्टी गरी भकु्तानी गनुवपने 
व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले नगरपातलकामा कार्वरि ८६ जना कमवचारीहरुलाई लकडाउनको समर्मा 
कार्ावलर्मा उपन्स्थि भई कार्व गरेवापि शरुु िलव स्केलको २५ प्रतिशि जोन्खम भत्ता रु१४९८७७५।०० 
भकु्तानी गदाव १५ प्रतिशिका दरले करकट्टी गरी भकु्तानी गनुवपनेमा १ प्रतिशि मार कट्टी गरी भकु्तानी गरेकोले 
१४ प्रतिशि नपगु कर रु209828।00 सम्वन्तमि व्र्न्क्तवाट दामासाहीले असलु गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला 
गनुवपनेमा प्रतिष्टक्रर्ासाथ रु175021।०० असलु भई दान्खला भएकोले वाँकी रु 34807 असलु गरी 
दान्खला गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

34807 
29.  पाउनपुने छुट नतलएको साववजतनक तनकार्हरुकले सचुना िथा जानकारीमलुक सतदेश प्रने्शि गदाव राष्टष्ट्रर् दैतनक 

गोरखापरमा २५ प्रतिशि र अतर् दैतनकमा प्रकाशन गदाव वील रकमको १५ प्रतिशि छुट हनुे व्र्वस्था रहेको 
छ।पातलकाले तर्वुल्ड तभजन एड्भटाइन्जङ एजेतसीलाई सचुना प्रकाशनको न्जम्मा ददइएकोमा 
2076।10।19 गिे नर्ाँ पतरका राष्टष्ट्रर् दैतनकमा सचुना प्रकाशन भएको पाइर्ो।सो काम सम्पन्न भई 
रु155225।00 को ष्टवल भकु्तानीमा तनर्मानसुार पाउने छुट नतलई परैु भकु्तानी गरेको पाइर्ो।पातलकाले 
र्सरी भकु्तानी ददँदा पाउनपुने सषु्टवमा तलएर मार ष्टवजकको भकु्तानी गनुवपदवछ।  

 

 नगरपातलका कृष्टर् पश ुसहकारीाः  

30.  कृष्टर् िथा पशमुा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचवको 
साववजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ुपदवछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतममा प्रतिवेदन वनाउनपुदवछ । साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाव 
जग्गाको स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुवपदवछ । र्स वर्व संचातलि केही कार्वक्रमहरु देहार्अनसुार छन ्

भौ नं ष्टववरण  अनदुान रकम  
३६० र्वुा लन्क्षि व्र्वसाष्टर्क कृष्टर् कार्वक्रम १५२००० 

 



17 

 

७३४ अमरापरुी माहरुी पालन कृर्कलाई माहरुी सष्टहिको घार अनदुान  ३००००० 

८९६ ५० प्रतिशि लागि साझेदारीमा कृष्टर् औजार अनदुान  ४९३५०० 
९२३ आददवासी जनजािी महासंघलाई वाख्रा र वंगरु वच्चा अनदुान  १०००००० 
९४८ मकुुतदसेन पशपुालन िथा कृष्टर् फामवलाई और्मी खचव अनदुान  ३७२००० 
 जम्मा २३१७५०० 

र्स सम्वतममा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 
 अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको संवतममा अनगुमन प्रभावकारी छैन भने अनदुान पश्चािको उपलव्मी 

मापन गरेको छैन।अनदुान वाट प्राि लाभको ष्टवश्लरे्ण गरी आगामी ददनमा अनदुानको कार्वक्रम संचालन गनुवपने 
देन्खतछ।अनदुान रकम ष्टवतभन्न िररकावाट साना साना कार्वक्रम वनाई ष्टविरण गदाव अपेन्क्षि प्रतिफल प्राि 
नहनुे र र्सले उत्पादकत्वमा समेि वषृ्टर्द् नगने हदुा ठुला अनदुानका कार्वक्रम संचालन गरी कृष्टर् पेशालाई 
आकष्टर्वि गनुवपने देन्खतछ।साथै अनगुमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो  ) संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िह (परे नपरेको 
एष्टकन गरी तलन्खि प्रतिवेदन िर्ार गनुवपने देन्खतछ । 

 

 अनदुानमा ठुलो रकम खचव भएकोमा जग्गाको स्वातमत्व एष्टकन गरेको छैन जसले गदाव अनदुानको वास्िष्टवक 
क्षेरमा खचव भइ अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भर्ो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  

 

 ष्टवत्तीर् समानीकरण पूजँीगिाः  

31.  उपभोक्ता सतमति छनौटाः साववजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ९७ मा एक करोड सम्मको लागि 
अनमुान भएको तनमावण कार्व वा सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन सक्ने र र्सका लातग 
सम्बन्तमि काम र सेवाको प्रकृति पररमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राष्टह समदुार्ले व्र्ोहोने वा 
बेहोनुवपने रकम र अतर् आवश्र्क कुराहरु खलुाइ साववजतनक तनकार्ले साववजतनक सचुना प्रकाशन गरर प्रस्िाव 
माग गनव वा त्र्स्िो सतमति वा समदुार् आंफैले प्रस्िाव वा तनवेदन पेश गनव सक्ने व्र्वस्था रहेको छ।िर 
कार्ावलर्ले र्स बर्व उपभोक्ता सतमतिबाट कार्व गराउंदा सम्झौिाबाहेक सम्झौिा पवुवका उक्त प्रकृर्ा पालना 
गरेको कुनै कागजाि िथा आमार पेश हनु आएन।र्सबाट ष्टवकास तनमावण कार्वमा उपभोक्ता सतमति छनौटको 
आमार पारदशी र प्रतिसपमावत्मक िवरले भएको देन्खएन।र्सबाट तनमावण कार्वको समर् लागि र गणुस्िरमा 
असर पने हुंदा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राष्टह समहु छनौट गदाव उक्त तनर्मावतलको व्र्वस्था पालना गरर 
पारदशी र प्रतिस्पमावत्मक िवरले गररन ुपदवछ। 

 

32.  अमरुा र्ोजनााः नगरसभाले आ.व.२०७५|७६ का लातग सोही आ.व.मा सम्पन्न गने गरी छनौट र वजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरेका सालबसाली र्ोजनाहरु सोही आ.व.मा सम्पन्न  र भकु्तानी नगरी रु ११ करोड २६ लाख 
४४ हजारका १६२ र्ोजनाहरु पनु नगरसभाले आ.व.२०७६|७७ मा समपन्न  गने गरी र्ोजना सारी र्स 
आ.व.मा खचव गरेको छ भने आ.व. ०७६|७७ को नगर सभाले र्ोजना छनोट र ष्टवतनर्ोजन गरेका र्ोजनाहरु 
मध्रे् र्स आ.व.मा सम्पन्न हनु नसकेका रु१८ करोड ८१ हजारका २८५ वटा र्ोजनाहरु र्स आ.व.को 
नगरसभाले आ.व.२०७७|७८ मा सम्पन्न  गने गरी र्ोजना सारेको देन्खतछ।सालवसाली रुपमा सम्पन्ने गने गरी 
छनौट भई वजेट ष्टवतनर्ोजन भएका र्ोजनाहरु सम्वन्तमि आ.व.मा सम्पन्न नगरी र्ोजना साने प्रचलनले पतछल्लो 
आ.व. को र्ोजना छनौट,संचालन र खचव व्र्वस्थापनमा समस्र्ा पने देन्खतछ।साथै पातलकाले र्स्िो कार्वका 
कारण र्ोजना छनोट र वजेट ष्टवतनर्ोजन र खचव व्र्वस्थापनमा िालमेल भएको देन्खएन।र्ोजना छनोट र वजेट 
ष्टवतनर्ोजनमा पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 

33.  जष्टटल प्रकृतिका कार्व उपभोक्ता सतमतिवाट गराएकोाः साववजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७(९) 

मा उपभोक्ता सतमतिवाट तनमावण  वा संचातलि हनुे तनमावण कार्वमा एक्जाभेटर ,डोजर,लोडर जस्िा मेन्शनरी 
उपकरण प्रर्ोग गनव नसष्टकने िर लागि अनमुान िर्ार गदाव नै जष्टटल प्रकृतिको काम भएको हुँदा मेन्शन प्रर्ोग 
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गनुवपने भतन प्राष्टवतमकवाट तसफाररस भई आएकोमा मेतसन प्रर्ोग गनव सष्टकने उल्लेख छ । नगरपातलकाले 
अतमकांश ग्रातमण सडक तनमावणमा मेतसनवाट काम गराउने भतन लागि अनमुान िर्ार गरर  उपभोक्ता सतमति 
सँग सम्झौिा गरर मेतसन प्रर्ोग गरी काम गराएको देन्खर्ो ।उक्त वाटो गणुस्िरर्कु्त भए नभएको सम्वतममा 
गणुस्िर परीक्षण समेि गराएको देन्खएन जसले गदाव उपभोक्ता सतमतिवाट गराइएको कालोपरे कार्व गणुस्िर 
र्कु्त भए नभएको एष्टकन गनव सष्टकएन ।श्रमप्रमान काम उपभोक्ता सतमतिसँग गराउनपुने तनर्मावलीको मनसार् 
भएिापतन अतमकांश वाटो तनमावणको काम मेतसनवाट गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी काम गराएवाट मेतसन 
प्रर्ोग नहनुे काम उपभोक्तावाट गराउन ेतनर्मको मनसार् पालना भएको देन्खएन ।केही उदाहरण तनम्नानसुार 
रहेका छन ्

गो.भै.न र तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान खचव रकम कैष्टफर्ि 

82/076/7/8 गंगामाम मागव वाटो कालोपरे वडा नम्वर १ 1272207 1200000  

156/076/8/20 महादेव मन्तदर देखी राजेतर शे्रष्ठको घर सम्मको वाटो कालोपरे 4969184 5000000  

172/076/8/30 सरस्विी स्कुल देखी कातलका चोकवाट गैंडा चोक हुँदै कांग्रसे चोक 
देखी गणेश मन्तदरसम्म वाटो कालोपरे 

8191461 6300000  

उपभोक्ता सतमतिले स्थानीर्स्िरमा जनसहभातगिा जटुाउन सक्ने श्रम प्रमान कार्व भतदा वाष्टहरका कार्व गने 
प्रवतृिमा समुार गनुव पदवछ । 

34.  खररद गररएको ष्टवटुतमन प्रर्ोगमा नदेन्खएकोाः १७२।०७६।८।३०- सरस्विी स्कुल देखी कातलका चोकवाट 
गैंडा चोक हुँदै मसारे चोक र कातलका चोक हुँदै कांग्रसे चोक देखी गणेश मन्तदरसम्म वाटो कालोपरे वापिको 
वाटो कालोपरे गरेवापि कातलका ष्टवमाष्टपठ मागव उपभोक्ता सतमतिलाई रु.१५०००००।०० पेश्की फस्र्ौट 
समेि रु.६३०००००।०० खचव लेखेकोमा फाइल परीक्षण गदाव देन्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ्। 

 

 

 

 

34.1.  वाटोमा ट्याक कोट ,ष्टप्रतमक्स कापेट र ष्टप्रतमक्स गरी स्र्ातडतसल गने कार्वको लातग प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन िथा 
कार्व सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार ४४२८० के.जी. ष्टवटुतमनकको  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि प्रति के.जी. 
रु.८४।७५ का दरले रु.३७५२७३०।०० मलु्र्ाङकन भएकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवल अनसुार 
५४३८० के.जी. को रु. ८४।७५ का दरले ४६०८७०५।०० को ष्टवल पेश गरेकोले खररद गररएको ष्टवल 
अनसुार १०१०० के.जी. ष्टवटुतमन प्रर्ोगमा आएको दन्खदैन ।र्सरी  प्राष्टवमक मलु्र्ाङकन िथा कार्वसम्पन्न 
प्रतिवेदन अनसुारको ष्टवलभपावइ राख्न े िर खररद गररएको परैु पररमाण प्रर्ोगमा नआएको देन्खदा प्रर्ोगमा 
नआएको रु.८५५९७५।०० वरावरको रकममा जनसहभातगिको अंश २३.६३ प्रतिशिले हनु 
रु.२०२२६७।०० कट्टा गरी वढी भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमति संग अशलु गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

653708 

34.2.  आतथवक ऐन अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको रु ५० लाख भतदा वढीको भकु्तानीमा १.५ 
प्रतिशिले अतग्रक कर कट्टा गनुवपनेमा सो अनसुार रु.६३०००००।०० को भकु्तानीमा रु.94500।०० कट्टा 
गनुवपनेमा रु.85515।०० मार कट्टा गरेकोले नपगु कर अशलु गरी राजस्व खािामा दान्खला गनुवपने 
रु……… 

 

 

8955 

35.  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करमा दिाव नभएका फमव संग खररदाः साववजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १९ 
अनसुार साववजतनक तनकार्ले कुनै खररद गदाव आतिररक राजस्व कार्ावलर्वाट स्थार्ी लेखा नम्वर र मलु्र् 
अतभवषृ्टर्द् कर दिाव प्रमाणपर प्राि गरेका व्र्न्क्त फमव सँस्था वा कम्पनीवाट मार खररद गनुवपने र २(क) मा 
रु.२० हजार भतदा वढी रकमको मालसामान खररद गदाव वा तनमावण कार्व गराउदा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करमा दिाव 
भएको सँग मार खररद िथा तनमावण कार्व गराउने व्र्वस्था भएकोमा पटक पटक रु,२००००।०० भतदा 
कमको ष्टवल राखी  तनम्नानसुारको फमवसँग उपभोक्ता सतमतिले खररद गरेको ष्टवल पेश भएकोमा उक्त फमवहरु 
म.ुअ. करमा दिाव भएको देन्खएन जसले  गदाव सरकारलाई मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करवापि प्राि हनुसक्ने राजस्व गमु्न 
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गएको देन्खतछ ।कार्ावलर्ले र्स िफव  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

गो.भा.न र तमति फमवको नाम स्था.ले.नम्वर ष्टवल संखर्ा रकम 

10/076/5/17 

न्शवम सप्लार्सव 607431733 33 653400 

कुमार सप्लार्सव 606296409 28 554480 

55/076/6/4 

न्शवम सप्लार्सव 607431733 23 445400 

कुमार सप्लार्सव 606296409 23 455400 

गरुुङ सप्लार्सव  23 455400 

217/076/9/30 

ए आर सप्लार्सव 600333140 65 942000 

कन कतर्ा तनमावण सप्लार्सव 607158696 19 349600 

कन कतर्ा तनमावण सप्लार्सव 607158696 ष्टवतभन्न 682000 

387/077/2/6 मनकामना सप्लार्सव  37 905500 

49/076/6/10 एस के सप्लार्सव 606507941 95 1852500  
36.  स्वीकृि नम्सव भतदा वढी भकु्तानीाः नेपाल सरकार भौतिक पूवावमार िथा र्ािार्ाि मतरालर् सडक ष्टवभागबाट ष्टव 

स २०७३ मा जारी भएको नम्सव अनसुार दक्ष िथा अदक्ष कामदारले गने तनमावण कार्वको हकमा दर ष्टवश्लरे्ण 
गदाव  टुल्स एण्ड प्लातटको दरमा कार्ममा सोमा प्रर्ोग हनुे ज्र्ामीको रकमको ३ प्रतिशिले हनुे रकम टुल्स 
एण्ड प्लातटको दरमा कार्म गनुवपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट हनुे तनमावण कार्वको दर 
ष्टवश्लरे्णमा कामदारको ज्र्ालाको मार नभई तनमावण सामाग्रीको मूल्र्को समेि ३ प्रतिशि रकम समावेश गरी 
दर ष्टवश्लरे्ण गरेको पाइर्ो।र्सरी न्स्वकृि नम्सव भतदा वढी दर राखी भकु्तानी भएको रकम सम्वतमीि उपभोक्ता 
सतमिीवाट असूल गनुवपने रु 

गो.भौ. न  र 
तमति 

र्ोजनाको नाम कामको ष्टववरण  घ.मी ज्र्ामी 
ज्र्ाला 

भकु्तानी 
हनुपुने 
दर 

भकु्तानी 
भएको दर 

फरक 
दर 

वढी 
भकु्तानी 

36/076/5/30 

वसेरी खानेपानी 
ट्याङकी तनमावण 

p:c:c 1:1.5:3 mix 

ratio 25.64 2294 68.82 342.98 274.56 7039 

247/076/10/9 

वाटो स्िरोन्निीको 
कार्व 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 106 1832 54.97 259.87 204.88 27717 

256/076/10/10 

वरचलुी अमिृ मागव stone masonary 
work 1:4 mix ratio 35 1832 54.97 259.87 204.88 6149 

264/076/10/19 

समसारी पोखरी सम्म 
वाटो तनमावण 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 42 1832 54.97 259.87 204.88 8607 

49/076/6/10 

भल तनमावण र्ोजना p:c:c for rcc 1:2:4 

mix ratio 324 1738 52.13 287.83 235.69 76364 

49/076/6/10 

भल तनमावण र्ोजना p:c:c for rcc 1:2:4 
mix ratio 32.4 1832 54.97 259.87 204.87 6639 

55/076/6/14 

वेलटाँडी मागव stone masonary 

work in c/s mortar 88.54 1832 54.97 259.87 204.9 18133 

71/076/7/1 

रिनपरु स्वास््र् 
चौकीमा प्रसतुिगहृ 
तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 32.84 2007 60.2 362.57 302.37 9930 

107/076/7/28 

कृष्टर् मागव वाटो 
स्िरोन्निी 

brick work in c/s 

mortar 192 1832 54.96 259.87 204.91 39341 

286/076/10/26 

गणेश मागव वाटो 
स्िरोन्निीको मागव 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 159 1832 54.99 259.87 204.88 32576 

309/076/11/4 

स्वास््र् चौकी िथा 
भवन तनमावण 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 125.84 1832 54.97 259.87 204.91 25785 

320/076/11/7 

नाला तनमावण stone masonary 

work 1:4 mix ratio 22.77 2007 60.2 374.53 314.33 7157 

344/076/11/19 

अमर ज्र्ोति मा.ष्टव. brick work in c/s  
mix ratio 1:4 33.75 2007 60.2 362.57 302.37 10205 

 

 

 

 

 

688932 
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ष्टवमालर् तनमावण 

345/076/11/9 

रत्न राज्र् मा.ष्टव. 

भवन तनमावण 
brick work in c/s  

mix ratio 1:4 45.99 2007 60.2 362.57 302.37 13906 

217/076/9/20 

शभुचोक नवदगुाव 
वाटो तनमावण 

brick work in c/s  

mix ratio 1:4 393.12 1832 60.72 270.22 209.5 82359 

370/076/12/5 

मकुुतदपरु भेडावारी 
कुलो वांम तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 120 1832 54.96 259.87 204.91 24589 

387/077//6 

ष्टवपन्न पररवारलाई 
िारपोल तनमावण र 
ग्राभेल कार्व 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 157.5 1832 54.99 259.87 204.88 32273 

391/077/2/7 

कम्पाउण्ड वाल 
दमार टोल 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 123.12 1832 54.97 259.87 204.9 25229 

393/077.2.7 

जर्तिी टोल समुार 
सतमति ढल तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 147 1832 54.97 259.87 204.91 30121 

396/077/2/7 

तसिल टोल तसिल 
मागव उपभोक्ता 
सतमति वाटो ग्राभेल 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 40 1832 54.97 259.87 204.91 8196 

401/077/2/8 

कुमारवतिव टोल 
ष्टवकास सँस्था नाला 
तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 73.7 2207 60.2 362.57 302.37 22254 

402/077.2.8 

भेलनटाँडी तसंचाइ 
उपभोक्ता सतमति 
तसंचाई कुलो तनमावण 

brick work in c/s  

mix ratio 1:4 72 1832 54.97 259.87 204.91 14755 

403/077/2/8 

हनमुान मन्तदर 
चक्रपथ उ.स. वाटो 
निर्ााण तथा र्र्ात 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 31.85 1832 54.97 259.87 204.91 6526 

408/077/2/17 

रामाकृष्ण मन्तदर 
स्नानघाट तनमावण 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 70 1832 54.97 259.87 204.91 14373 

443/077/2/27 

ष्टपपलवोट देखी 
मनकामना मोटर 
मागव 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 72.8 1832 54.97 259.87 204.91 18919 

487/077/3/7 

स्नानघाट तनमावण stone masonary 

work 1:4 mix ratio 43.75 1832 54.97 259.87 204.91 8965 

501/077/3/9 

सनुवर्ाव समसानघाट 
तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 62.4 1832 54.97 259.87 204.91 12786 

540/077/3/21 

संखदेष्टव आमारभिु 
ष्टवमालर् कम्पाउण्ड 
वाल तनमावण 

brick work in c/s  
mix ratio 1:4 25.03 2007 60.2 362.57 302.37 18203 

548/077/3/21 

पञ्च ज्र्ाति ष्टवमालर् 
पखावल तनमावण 

brick work in c/s  
mix ratio 1:4 27.54 2007 60.2 362.57 302.37 8327 

593/077/3/26 

वडा नं २ को कृष्टर् 
वाटो तनमावण सतमति 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 48 1832 54.97 259.87 204.91 9836 

616/077/3/28 

खेि इटा वेलवास 
सडकमा वाल तनमावण 

stone masonary 

work 1:4 mix ratio 104 1832 54.97 259.87 204.91 21311 

629/077/3/29 

जर्तिी तसंचाइ ज.उ. 

स.तसचाइ कुलो 
तनमावण 

cement concrete 

work in super 

structure  m20 
1:1.5:3 75.75 2533 76 352.71 276.69 20959 

633/077/3/29 

मकुुतद सेन पाकव  
तनमावण उ.स. वडा नं 
१४ 

stone masonary 
work 1:4 mix ratio 94.64 1832 54.97 259.87 204.91 19403 

 जम्मा             688932  
37.  वढी मलु्र्ाङकनाः ५२।०७६।६।१३- सजृनतसल टोल ष्टवकास सँस्था गैंडाकोटलाई ष्टवमिु ष्टवस्िार कार्वको 

लातग रु.४०५०५९।०० को प्राष्टवतमक मलु्र्ांकन िथा कार्वस्वीकार प्रतिवेदनको आमारमा रु.४०५०५९।०० 
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खचव लेखेकोमा ०.०५ acsr ष्टवमिुीर् िार ३.३० ष्टक.मी. को प्रति ष्टक.मी. मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.६२१५०।०० का दरले मलु्र्ाङकन भएकोमा सँस्थाले पेश गरेको प्रभा ष्टवमिुीर् इम्पोररर्मको ष्टवल अनसुार 
२.५ ष्टक.मी. को ष्टवल मार  संलग्न भएकोले ०.८० ष्टक.मी. को रु.४९७२०।०० वढी मलु्र्ांकन भइ भकु्तानी 
भएको देन्खएकोले अशलु गनुवपने रु 

 

 

49720 

38.  अनपुातिक कट्टी नगरेकोाः वाडव नम्वर १० मा तडपटु्यववेल तनमावणका लातग कार्ावलर्वाट रु.३८८०००।०० र 
उपभोक्ता सतमतिवाट रु. ५२८६७।०० को व्र्होने गरी सम्झौिा भएकोमा रु.४२६३१७।५७ को प्राष्टवतमक 
मलु्र्ाङकन र कार्वस्वीकार प्रतिवेदन पेश भएको आमारमा रु.३८८०००।०० भकु्तानी भएकोमा फाइल 
परीक्षण गदाव ददन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन । 

 

 

 

 

38.1.  साववजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को को तनर्म ९७ ( ४ ) मा उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान भतदा कम 
काम सम्पन्न भई रतनङ ष्टवल र मलु्र्ाङकन प्रतिवेदन प्राि भएकोमा सोही अनरुुप स्थानीर् तनकार्वाट व्र्होररने 
रकमलाई पतन सोही अनपुािमा कम गरी भकु्तानी गनुवपने व्र्वस्था छ ।उपभोक्ता सतमति माफव ि गराएको र्स 
कार्वको कार्वस्वीकार प्रतिवेदन र प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन रु.४२६३१७।५७ भएकोले सम्झौिा भतदा कम 
मलु्र्ाङकन भएकोमा कार्ावलर्वाट व्र्होने अंश ८८ प्रतिसिले हने रु.३७५१५९।०० भकु्तानी ददनपुनेमा 
रु.388000.00 भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी ददएको अशलु गनुवपने रु….. 
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38.2.  तडप टु्यववेल तनमावणमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रु.४४३४६।११ समेि रु.३८५४७०।०१ को मलु्र्ाङकन 
भएकोमा रु.३५७५०।०० मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समावेस भएको ष्टवल पेश भएकोले वढी भकु्तानी भएको मलु्र् 
अतभवषृ्टर्द्कर अशलु गनुवपने रु 
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39.  म.ुअ.कर भकु्तानीाः ११७।०७६।८।२- न्शव शन्क्त कृष्टर् समहुलाइ तडप वोररङ तसंचाइ आर्ोजना वडा नम्वर 
१० को कार्वसम्पन्न प्रतिवेदनको आमारमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रु.५०७००।०० समेि रु. ४६६६६६।०० 
भकु्तानी भएकोमा रु.44२००।०० रहेको म.ुअ.कर ष्टवजक पेश भएकोले वढी भकु्तानी भएको म.ुअ.कर अशलु 
गनुवपने रु…………… 

 

 

  6500 

40.  स्वीकृि दर रेट भतदा वढी दरमा भकु्तानीाः ४४२।०७७।२।२७- मानव वतर्जति ु र्द्तद व्र्वस्थापन िथा 
वाटो तनमावण उपभोक्ता सतमतिलाई वडा नम्वर ७ मा नारार्णी नदद िट्वतम को कार्व गरेवापि 
रु.१४९४०००।०० पेश्की फछवर्ौट समेि रु.५१३४३९९।००खचव लेखेकोमा फाइल परीक्षण गदाव 
देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ्। 

 

40.1.  प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन अनसुार Machine made gabin box of different size having mash size 100/120 

mash wire 10swg selvege wire 7 swg banding wire 12swg heavy coated को नगरपालकाको स्वीकृि 
दर रेट अनसुार 3:1:1 को ग्र्ाष्टवन वक्सको प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स म.ुअ. कर समेि रु.४३१४।३४ रहेकोमा 
मेतसनवाट वनुेको उही साइजको ग्र्ाष्टवन वक्स (ष्टपतभतस कोष्टटङ सष्टहि) को मलु्र् म.ु अ. कर समेि रु. 
५४६२।४२ को रेट राखी ६७ ग्र्ाष्टवन वक्सको रु.३६५३८२।०० मलु्र्ाङकन भइ भकु्तानी भएकोमा 
स्वीकृि दर रेट भतदा वढी दर रेट रु.११४८।०८ का दरले मलु्र्ाङकन भई वढी भकु्तानी भएको 
रु.७६९२१।०० मा जनसहभातगिाको अंश २७.२० प्रतिशिले हनुे रु.२०९२३।०० कट्टा गरी सम्वन्तमि 
उपभोक्ता सतमति सँग अशलु गनुवपने रु.. 
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40.2.  1.5:1:1 साइजको ग्र्ाष्टवन वक्सको स्वीकृि नगरपातलकाको दर प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स रु.2269.04 रहेकोमा 
ष्टपतभतस कोष्टटङ सष्टहिको दर राखी मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स रु.2731.21 का दरले 
मलु्र्ाङकन गरी भकु्तानी ददएकोले रु. ४६२।१७ वढी दर राखी १४०९ ग्र्ाष्टवन वक्सको वढी मलु्र्ाङकन 
भइ भकु्तानी भएको रु.६५११९७।०० मा जनसहभातगिाको अंश २७.२० प्रतिशिले हनुे रु.१७७१२६।०० 
कट्टा गरी वढी भकु्तानी भएको सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमतिवाट अशलु गनुवपने रु………… 

 

 

 

 

474072 
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40.3.  packing and filling of gabion crecth with rubble stone २३१४ घ.मी. को रु.१२००।०० का दरले 
रु.२७७६८००।०० मलु्र्ाङकन भइ भकु्तानी भएकोमा प्राि भपावइ अनसुार ६६४ ष्टट्रप ढुड्डगाको प्रति ष्टट्रप ३ 
घ. मी. ले १९९२ घ. मी. लाग्नेमा २३१४ घ. मी. मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भएको 
३२२ घ. मी. को रु.१२००।०० का दरले वढी भकु्तानी भएको रु.३८६४००।०० मा जनसहभातगिको 
अंश २७.२० प्रतिशिले हनुे रु. १०५१००।०० कट्टा गरी सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमतिवाट अशलु गनुवपने रु 
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41.  प्रोतभजनल समको रकम भकु्तानीाः तनमावण व्र्ावशार्ी सँग भएको खररद सम्झौिामा प्रोतभजनल सममा व्र्वस्था 
भएको रकमवाट भकु्तानी गदाव वास्िष्टवक लागि मार भकु्तानी गने व्र्वस्था छ ।सो अनसुार प्रोतभजनल सममा 
राखेको आइटमको रकम खचव गनुव परेमा तनमावण व्र्ावसार्ीले सो आईटमको काममा भएको खचवको ष्टवल भपावई 
समेि संलग्न गरी भकु्तानी दाष्टव गनुव पदवछ ।कार्ावलर्ले प्रोतभजनल सममा व्र्स्था गरेको ल्र्ाव टेि वापिको 
रु.८००००।०० तनमावण  भकु्तानी गरेकोमा ष्टवल पेश नभएकोले अशलु गनुवपने रु… 

गो.भौ.ि. र नर्नत नववरण निर्ााण व्यावसायी रकर् 

351/076/11/23 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवनतनमावण वा.न.१२ ज्र्ोति एण्ड ज्वाला कतसट्रक्सन 10000 

351/076/11/23 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.७ ज्र्ोति एण्ड ज्वाला कतसट्रक्सन 10000 

351/076/11/23 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.१३ ऋचा तनमावण सेवा 10000 

351/076/11/23 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.१४ ऋचा तनमावण सेवा 10000 

388/077/2/6 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.१ संरक्षण तनमावण सेवा 10000 

388/077/2/6 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.३ संरक्षण तनमावण सेवा 10000 

388/077/2/6 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.४ संरक्षण तनमावण सेवा 10000 

388/077/2/6 वडा स्िरीर् स्वास््र् भवन तनमावण वा.न.६ संरक्षण तनमावण सेवा 10000 

जम्मा   80000  
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42.  स्वीकृि दर रेट भतदा वढी भकु्तानीाः ५३१।०७७।३।१८- वडा नम्वर ७ को श्रतमक चोक देखी मनकामना 
मागव ममवि िथा िटवतम तनमावण वापि रु.५०००००।०० खचव लेखेकोमा फाइल परीक्षण गदाव देन्खएका 
व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन।् 

 

42.1.  प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन अनसुार Machine made gabin box of different size having mash size 100/120 
mash wire 10swg selvege wire 7 swg banding wire 12swg heavy coated को नगरपालकाको स्वीकृि दर 
रेट अनसुार 3:1:1 को ग्र्ाष्टवन वक्सको प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स म.ुअ. कर समेि रु.४३१४।३४ रहेकोमा 
मेतसनवाट वनुेको उही साइजको ग्र्ाष्टवन वक्स (ष्टपतभतस कोष्टटङ सष्टहि) को मलु्र् म.ु अ. कर समेि रु. 
५४६२।४२ को रेट राखी २५ ग्र्ाष्टवन वक्सको रु.१३६५६०।५० मलु्र्ाङकन भइ भकु्तानी भएकोमा 
स्वीकृि दर रेट भतदा वढी दर रेट रु.११४८।०८ का दरले मलु्र्ाङकन भई वढी भकु्तानी भएको 
रु.२८७०२।०० मा जनसहभातगिाको अंश ३०.२९ प्रतिशिले हनुे रु.८६९४।०० कट्टा गरी सम्वन्तमि 
उपभोक्ता सतमति सँग अशलु गनुवपने रु…………  
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42.2.  1.5:1:1 साइजको ग्र्ाष्टवन वक्सको स्वीकृि नगरपातलकाको दर प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स रु.२२६९।०४ रहेकोमा 
ष्टपतभतस कोष्टटङ सष्टहिको दर राखी मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि प्रति ग्र्ाष्टवन वक्स रु.२७३१।२९ का दरले 
मलु्र्ाङकन गरी भकु्तानी ददएकोले रु. ४६२।१७ वढी दर राखी ५० ग्र्ाष्टवन वक्सको वढी मलु्र्ाङकन भइ 
भकु्तानी भएको रु.२३१०८।५० मा जनसहभातगिाको अंश ३०.२९ प्रतिशिले हनुे रु.६९९९।५६ कट्टा गरी 
वढी भकु्तानी भएको सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमतिवाट अशलु गनुवपने रु………… 

 

 

 

 

16109 

43.  कार्व सम्पन्न प्रतिवेदनाः नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमतिवाट काम गरी  कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गदाव 
कार्वसम्पन्न प्रतिवेदनमा तनमावण व्र्ावशार्ीको नाम , कामको ष्टववरण , लागि अनमुानको कुल अंक , खचव 
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भएको कुल रकम , लागि भतदा घटी वढी प्रतिशि , तनमावण कार्व शरुु तमति िथा सम्पन्न तमति जस्िा 
ष्टववरणहरु उल्लेख गरी कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनवपनेमा खचव लेखदा सम्झौिा तमति ,र्ोगदान ,सम्पन्न 
गनुवपने तमति,मेजरमेतट गरेको तमति उल्लेख गने नगरेको र प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन र कार्वसम्पन्न प्रतिवेदनमा पेश 
गने ,जाँच गने र स्वीकृि गनेको नाम नामेसी उल्लेख नगरी सही मार गने गरेको देन्खएकोले तनमावण कार्व 
समर्मै शरुु भई समर्मै सम्पन्न भर्ो भएन र्ष्टकन गनव सष्टकएन । अि तनमावणसँग सम्वन्तमि सम्पणुव सचुनाहरु 
खलु्ने गरी कागजाि िर्ार गनुव पदवछ । लागि अनमुान ,मलु्र्ाङकन,स्थलगि कार्वसम्पादन र ष्टवल भपावई 
वास्िष्टवक िलु्र्ाउने िफव  नगरपातलका सजक हनुपुदवछ । 

 न्शक्षा िफव ाः  

44.  नगरपातलका न्शक्षााः १२।२०७६।१०।०८ अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीर् िहलाई सशिव अनदुान उपलब्म गराउन े व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले १७ ष्टवमालर्का माध्र्ातमक, 
आमारभिु र प्रथातमक िहमा न्शक्षक दरवतदी नभई कक्षा सञ्चालन गरेको भनी िहअनसुार ष्टवद्याथी संखर्ाका 
अमारमा अनदुानको दर  िोकी अनदुान तनकासा ददएको छ।पातलकाले माध्र्ातमक िहमा प्रतिष्टवद्याथी रु 
४२००।०० आमारभिु िहमा प्रतिष्टवद्याथी रु ३०००।०० र प्राथातमक िहमा प्रतिष्टवद्याथी रु२८००।०० 
का दरले १७ ष्टवद्यालर्लाई वाष्टर्वक रु२४८५६००।०० एकमिु अनदुान तनकासा गरेको छ।र्सरी ष्टवद्याथी 
संखर्ा मेरै भएका र दरवतदी नभएका ष्टवद्यालर्मा दरवतदी तसजवना गनेिफव  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 

 सशवि न्शक्षा  

45.  नमनुा ष्टवद्यालर्लाई थप तनकासााः १७२।०७७।३।२७ गि आतथवक बर्व बाट भौतिक पवुावमार तनमावणातमन 
रहेको ले िोकेको क्षेरमा ष्टवद्यालर् तनमावण कार्वमा खचव गनव प्रर्ोजनका लातग तनकासा भएको रकम बाट 
ष्टवद्यालर्ले भौतिक तनमावण कार्व गदाव, साववजतनक खररद ऐन िथा साववजतनक खररद तनर्मावतल र ष्टवद्यालर् 
खररद ददगदशवन तभर रष्टह तनमावण कार्व संचालन गनव व्र्वस्था न्शक्षा ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवतम मतरालर् बाट स्वीकृि 
स्थानीर् िथा प्रदेश िहका लातग कार्वक्रम कार्वतर्वर्न पनु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख छ। कार्वक्रम 
कार्ावतर्वन पनु्स्िकामा उल्लेख भै िोष्टकएको नमनुा ष्टवद्यालर्लाई उक्त रकम उपरोक्त ऐन तनर्म िथा ददगदशवन 
मा उल्लेख भएको प्रकृर्ा परुा गरेको ष्टवद्यालर् लाई कार्व प्रगतिका आमारमा तनकासा ददनपुनेमा जनक 
माध्र्ातमक ष्टवद्यालर् लाई रु ३७६०००० र कातलका माध्र्ातमक ष्टवद्यालर्लाई रु २६५००००।०० सोझै 
तनकासा ददएको छ।खररद प्रकृर्ा र प्रगतिवेगर भकु्तानी गररएको उक्त खचव एष्टकन नभएकोले कार्वक्रम 
कार्ावतवर्न पनु्स्िकामा उल्लेन्खि व्र्वस्था अनसुार को खररद कार्व गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु 
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46.   पाठ्यपसु्िक अनदुानाः ष्टवमालर् क्षेर ष्टवकास कार्वक्रम कार्वतवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं 
२.४.६.१ मा वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवमाथी भनाव संखर्ाको र्थाथव ि्र्ाङ्क सम्वन्तमि न्शक्षा 
अतमकृिवाट प्रमान्णि र एष्टकन गरी पाठ्यक्रम ष्टवकास केतरको स्वीकृि दररेट वमोन्जम कक्षा १ देखी १० 
सम्म अध्र्र्नरि ष्टवमाथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ालाई दोस्रो चौमातसकमा पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम 
ष्टवमालर् खािामा तनकासा ददने र ष्टवमाथीले शैन्क्षक सरको सरुुवािमै परुा सेट नर्ाँ पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको 
अनगुमन गरी नपगु हनु े रकम मार थप तनकासा ददन ेउल्लेख छ।र्स पातलकाले ७५ प्रतिशि पाठ्यपसु्िक 
अनदुान वापि ३५ ष्टवद्यालर्लाई भौ नं  ८१।२०७६।१२।०३ वाट रु३२६५९४७।०० तनकासा गरेकोमा 
कोतभड १९ का कारण ष्टवद्याथी भनाव नखलु्दै िथा ष्टवद्याथी संखर्ा एष्टकन नगरी १७२।०७७।०३।२७ वाट 
नपगु २५ प्रतिशि वापि रु१०८८६४९।०० थप तनकासा गनुवपनेमा रु ११७२४४२ तनकासा गरेकोले वढी 
तनकासा भएको रकम रु 83793।00 मध्रे् प्रतिष्टक्रर्ासाथ रु 10771।०० असलुी गरी दान्खला गरेको 
प्रमाण पेश भएकोले असलु गनव वाँकी रु 73022।००सम्वतमीि ष्टवद्यालर्वाट असलु गनुवपने 
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47.  न्शक्षण तसकाई सामाग्रीाः  ष्टवमालर् क्षेर ष्टवकास कार्वक्रम कार्वतवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं  
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२.७.१३.८ मा प्रति ष्टवद्याथी लागिका आमारमा न्शक्षण तसकाई सामाग्री िथा वकु कनवर व्र्वस्थापनको 
अनदुान तनकासा गदाव िहगि रुपमा ष्टवद्याथी संखर्ा एष्टकन गरी तनकासा ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
देहार्का ष्टवद्यालर्मा कक्षा ६÷८ मा वास्िष्टवक ष्टवद्याथी संखर्ा भतदा वढी ष्टवद्याथी संखर्ा राखी तनकासा 
ददएकोले वढी ष्टवद्याथी संखर्ा वरावरको रकम असलु गरी संन्घर् सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुवपने रु 

ष्टवद्यालर्को नाम EMIS ष्टवद्याथी 
संखर्ा 

तनकासा भएको 
ष्टवद्याथी संखर्ा 

वढी ष्टवद्याथी 
संखर्ा 

प्रतिष्टवद्याथी दर वढी तनकासा 
रकम 

जनक मा ष्टव 374 406 32 200 6400 

कातलका मा ष्टव 373 385 12 200 2400 

वालज्र्ोिी तन मा ष्टव 63 74 11 200 2200 

 810 865 55 200 11000  
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48.  स्थानीर् पवुावमार ष्टवकास साझेदारीाः पातलकामा आ व २०७६।७७ मा  स्थानीर् पवुावमार ष्टवकास साझेदारी 
कार्वक्रम अतिवगि १० आर्ोजना छनौट भई रु १ करोड ४६ लाख ष्टवतनर्ोजन भएकोमा ९ आर्ोजनामा रु 
१७ लाख ९३ हजारको जनसहभातगिा भई रु१ करोड ६३ लाख ९३ हजारको कार्व सम्पन्न भएको छ।  

 

48.1.  स्वीकृि नम्सव भतदा वढी भकु्तानीाः नेपाल सरकार भौतिक पूवावमार िथा र्ािार्ाि मतरालर् सडक ष्टवभागबाट ष्टव 
स २०७३ मा जारी भएको नम्सव अनसुार दक्ष िथा अदक्ष कामदारले गने तनमावण कार्वको हकमा दर ष्टवश्लरे्ण 
गदाव  टुल्स एण्ड प्लातटको दरमा कार्ममा सोमा प्रर्ोग हनुे ज्र्ामीको रकमको ३ प्रतिशिले हनुे रकम टुल्स 
एण्ड प्लातटको दरमा कार्म गनुवपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट हनुे तनमावण कार्वको दर 
ष्टवश्लरे्णमा ज्र्ामी ज्र्ालाको मार नभई समग्र ज्र्ाला खचवको ३ प्रतिशि रकम समावेश गरी दर ष्टवश्लरे्ण 
गरेको पाइर्ो।र्सरी न्स्वकृि नम्सव भतदा वढी दर राखी भकु्तानी भएको रकम सम्वतमीि उपभोक्ता सतमिीवाट 
असूल गनुवपने रु 

गो.भौ. न  र 
तमति 

र्ोजनाको नाम कामको ष्टववरण  घ.मी भकु्तानी  
दर 

भकु्तानी हनुपुने 
दर 

फरक 
दर 

वढी 
भकु्तानी 

04/077/02/16 

हरी ॐ सत्सङ्ग समन Pcc for 
Rcc1:1.5:3 51.84 12109 11833 276 14307 

6/077/02/28 

नारार्णी अमारभिु 
ष्टवद्यालर् 

Pcc for 

Rcc1:1.5:3 
7.33 12109 11833 276 2023 

6/077/02/28 

नारार्णी अमारभिु 
ष्टवद्यालर् 

Brick work 1:4 
52.29 12859 12553 306 16000 

8/077/03/24 
जनक मा ष्टव ट्रस 
तनमावण 

Brick work 1:4 
10.97 12859 12553 306 3357 

12/077/03/25 

कातलका ष्टवद्याष्टपठ 
कलेज 

Brick work 1:4 
9.20 12859 12553 306 2815 

2/077/02/25 नारार्णी पन्व्लक पाकव  Brick work 1:4 
18.50 12859 12553 306 5661 

 

  
  

जम्मा 
 44163  
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49.  पर्वटन पवुावमाराः १।२०७७।०३।२५ पातलकाले मौलाकातलका मागव वाटो ष्टपच गनव उपभोक्ता सतमिीसंग 
रु६१४७२१२।०० को सम्झौिा गरेकोमा supply laying fitting and fixing of 60cm hume pipe  २० तमटर 
प्रर्ोग भएको देखाएको उपभोक्ता सतमिीले पाइप खररद गरी पेश गरेको ष्टवलमा १७.५ तमटरको मार खररद 
देन्खएकोले २.५ तमटरको प्रतितमटर रु ४३१४ का दरले वढी भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तमि उपभोक्ता 
सतमिीवाट असूल गनुवपने रु 

 

 

 

 

10785 

 कृष्टर् िथा पशसेुवा िफव ाः   

50.  भरपाइ पेश गनुवपनेाः  आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म ३६  (३) मा खचव गदाव साववजतनक 
तनकार्ले सो खचवलाई प्रमान्णि गने बील भरपाई िथा रीि पगुे नपगुेको जाँच गरी लेखा राख्नपुने ब्र्वस्था 
भएकोमा पातलकामा प्रददप साप्कोटालाइ िरल नाइट्रोजन ढुवानी भण्डारण ष्टविरण व्र्वस्थापनका लातग 
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आवश्र्क सामाग्री खररदबापि रु.40000 भकु्तातन ददइएको पाइर्ो ।सो नाइट्रोजन खररद गरर सोको उपर्ोग 
कुन प्रर्ोजनको लातग भर्ो र सो खचव पसु्टी गने भरपाइ प्रमाण पेश गनुवपने रु.  

 

40000 

51.  कृष्टर् िथा पशमुा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचवको 
साववजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ुपदवछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतममा प्रतिवेदन वनाउनपुनेमा सो को पालना भएको पाइएन। साथै 
अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाव जग्गाको स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुवपदवछ ।अनदुान ष्टविरण गदाव अनदुान 
कार्वष्टवतमको पालना नगरर कार्वपातलकाको तनणवर्को आमारमा अनदुान ष्टविरण भएको छ ।तनन्श्चि मापदण्ड र 
कार्वष्टवतम बनाइ अनदुान आवश्र्क पने बगव  िथा समहु पष्टहचान गरर  अनदुान ष्टविरण गने िफव  पातलकाले 
ध्र्ान ददनपुदवछ । र्स वर्व संचातलि केही कार्वक्रमहरु देहार्अनसुार छन ्

भौ नं ष्टववरण  अनदुान रकम  
58।2076।11।12 कातलका मष्टहला कृर्क समहुलाइ वनेाव उत्पादनका लागी 50 प्रतुिशि अनदुान 52089 
63।2076।11।15 नमनुा कृष्टर् मष्टहला समहु लाइ च्र्ाउ खेिीका लागी 50प्रतिशि अनदुान 147750 
96।2077।2।9 दाजभुाइ कृष्टर् िथा पश ुफमवलाइ लाइ िरकारी खेिी कार्वक्रम संचालन गदाव लागेको 

खचवको 75 प्रतिशि अनदुान 
187690 

117।2077।3।8  वडा न.६ को नमनुा कृर्क समहुलाइ तसंचाइ आर्ोजना सञ्चालन को लागी अनदुान 100000 
139।2077।3।22 न्शवनगर कृर्क समहुलाइ तसचाइ आर्ोजना अनदुान 143490 
113।2077।3।2  गैडाकोट नगरपातलका कृर्क समहुले िरकारीको ष्टवउ अनदुान  ष्टविरण 61800 
160।2077।3।25 कडेंल पशषु्टवकास कृष्टर् फामव अनदुान 49315 

 

 

52.  प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रमाःस्थानीर् िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभिु गराउन 
एवम ्सामदुाष्टर्क पवुावमारहरुको ष्टवकास माफव ि नागररकको जीवनर्ापनमा समुार ल्र्ाउन प्रमानमतरी रोजगार 
कार्वक्रम सञ्चालन भएको छ।नगरपातलकामा र्स वर्व प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रम अतिगवि ग्रातमण सडक 
तनमावण वकृ्षारोपण, पदमागव तनमावण लगार्िका कार्वमा रु २३ लाख ८६ हजार खचव भएको देन्खतछ। 
कार्वक्रमावाट र्ो आतथवक वर्वमा जम्मा १३९ जनालाई रोजगारी प्रदान गरी १४ लाख ९६ हजार ज्र्ाला 
भकु्तानी गररएको देन्खतछ।प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा 
वेरोजगार व्र्न्क्तलाई स्थातनर् िहको रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि गरी पररचर् पर ष्टविरण गनुवपने व्र्वस्था 
गरेको छ।कार्वष्टवतमको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तहरु मध्रे्वाट 
तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा आमारमा काममा खटाउन ु पने 
व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाले वेरोजगार व्र्न्क्तहरुको सनु्च िर्ार गरर पररचर्पर ष्टविरण गरेर 
प्रथातमकिाको आमारमा मार कामका लातग पाररश्रतमक कार्वक्रममा सहभागी गराउन ु पनेमा सो गरेको 
पाइएन।आर्ोजना सञ्चालन पवुव स्थातनर् िहले प्राष्टवतमक कमवचारी खटाई प्राष्टवतमक प्रतिवेदन िर्ार गनुवपने र 
सोको तनर्तमि प्राष्टवतमक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुवपनेमा कतिपर् आर्ोजनामा प्राष्टवतमक प्रतिवेदन संलग्न 
भएको छैन।काननुमा भएको व्र्वस्थाको पालना गदै सनु्चकाि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना 
गरेर रोजगार व्र्वस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतमक गदै कामका लागी पाररश्रतमक कार्वक्रमलाई ष्टवश्वसतनर् 
िथा प्रभावकारी वनाउनपुदवछ । 

 

 स्वास््र् िफव ाः  

53.  न्शर्वक फरक पारी खचवाः एष्टककृि आतथवक संकेि वतगवकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचव न्शर्वक उल्लेख गरेको 
र सोहीअनसुार खचव गनुवपने उल्लेख छ । कार्ावलर्ले देहार्अनसुार खचव न्शर्वक फरक पारी खचव गरेको कारण 
देहार्अनसुार फरक परेको छ । न्शर्वक फरक पारी खचव गनुव ष्टवत्तीर् अनसुासनको उल्लंघन गनुव हो अिाः उक्त 
रकम अतनर्तमि देन्खएको रु  

क्र स  खचवको व्र्होरा  खचव गनुवपने खचव गरेको खचव रकम 

66400 
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न्शर्वकको नाम  न्शर्वकको नाम  
1  आमा सरुक्षा कार्वक्रम र तनशलु्क सरुन्क्षि गभवपिन 

सेवाको सोमभनाव भकु्तानी र तर्ानो झोला खररद 
गदाव नपगु रकम  

 

 

 

तर्ोनो झोला 

 

 

 

स्थातनर् भत्ता 
66400 

 
54.  और्तमको लोगो परीक्षणाः पातलकाले खररद गरेका और्तमहरुमा नेपाल सरकारको तनशलु्क स्वास्थ कार्वक्रमका 

लातग भन्ने लोगो लगाउन ुपने ब्र्वस्था छ।पातलकाबाट खररद और्तमहरुमा लोगो परीक्षण गदाव चार वटामा 
INS SUPPLY  लेखेको पाइर्ो। जनु न्स्वकृि लोगोभतदा फरक देन्खतछ । 

तसˑन और्तमको नाम म्र्ाद नाघ ेननाघेको  तनसलु्क ष्टविरणको लोगो भए नभएको 
 

१ Ranitidine-150mg Feb-2022 INS SUPPLY 

२ Ciprofloxacin-250mg Mar-2022 INS SUPPLY 

३ Paracetamol-500mg Jul-2022 भएको 

४ Ambloc-5mg Oct-2022 INS SUPPLY 

५ Amoxycillin-500mg Feb-2022 INS SUPPLY 

 

 

55.  वहकु्षतेरर् पोर्ण कार्वक्रमाः 7।2077।3।1 पातलकाले 120 घर मरुीलाइ रु.1500 का दरले कुखरुाको 
खोर तनमावणका लातग रु.180000 िथा 120 घरमरुीलाइ नै 960 वटा बोइलर कुखरुा ष्टविरण  गरर र 
रु.288000 खचव गरेको छ ।ष्टविरण गररएको अनदुान को प्रभावकारी सदपुर्ोग भएको छ ष्टक छैन सोको 
अनगुमन प्रतिवेदन नभएको  िथा र्सरी कार्वपातलकाबाट तनणवर् गरी अनदुान ष्टविरण गने प्रविृीलाई रोकी  
कार्वष्टवतम िथा तनन्श्चि मापदण्ड बनाइ बास्िवीक रुपमा आतथवक,सामान्जक रुपले पछाडी परेको समदुार्को 
उत्थानको लागी अनदुानलाई व्र्वन्स्थि ढङ्गले पररचालन गनेिफव  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदवछ । 

 

56.  और्मी खररदाः  साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको और्तमजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनव सष्टकने व्र्वस्था छ। स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ा वेगर ष्टवतभन्न तमतिमा 
ष्टवतभन्न सप्लार्सववाट रु २३ लाख ८२ हजारको और्तम सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतमी देन्खएको 
व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तम कुन और्तम कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टष्ट्रर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिव हनुे और्तम डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तमको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बन्तमि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तम तबक्रीको लातग होइन 
खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको 

 

 आपूतिव भएका और्मी एंवम सन्जवकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तमको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतममा र्ष्टकन गनव सष्टकएन । 

 

 और्तमको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने गरी 
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 और्तमको खचव घटाउदा मागफारामको आमारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथव और्तमको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचवको ष्टववरण अद्यावतमक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गणुस्िर अनसुारकै और्तम प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तमको ष्टववरण 
खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथवक वर्वको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तमहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख 
व्र्वन्स्थि गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ । 
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57.  पेश्की बाकँीाः  आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाको आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुार व्र्न्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमावण व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम 
तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुवपने रु=== 

गो भौ नं तमति पेश्कीको ष्टववरण पेश्की तलने व्र्न्क्त/फमव/कम्पनी रकम 

981/2077/03/28 सेवा र परामशव सेवा मोति प्रसाद ररजाल 300000 

94/2076/07/20 गणेश मन्तदर १२ नं जोड्ने ष्टपच वाटो गणेश टोल ष्टवकास सस्था 407000 

96/2076/07/20 जखरटाडी चोकदेखी िल्लो रानीखोला 
सम्मको वाटो ष्टपच 

मटकुरी टोल ष्टवकास सस्था 
145000 

166/2076/08/29 िारानगर खानेपानी िारानगर खानेपानी उपभोक्ता सतमिी 291000 

195/2076/09/14 मालपरुचोक देन्ख पवुव उत्तरिफव  वाटो ष्टपच मालपरु टोल ष्टवकास सस्था 291000 

394/2077/02/07 भिेरी तसञ्चाई र्ोजना  भोके्रफाँट टोल ष्टवकास सस्था 116000 

470/2077/03/02 नगरपातलका भवनमा फतनवतसङ एल एण्ड न्ज सप्लार्सव 232730 

512/2077/03/12 नगरपातलका भवनमा फतनवतसङ एल एण्ड न्ज सप्लार्सव 684500 

11/2076/05/27 वन िथा वािावरण संरक्षण नतदन सामदुाष्टर्क वन उपभोक्ता 80000 

68/2076/06/28 चौमरीटोल हकव परु कालोपरे चौमरीटोल वाटो तनमावण उपभोक्ता सतमिी 203000 

140/2076/08/12 भल तनर्तरण वडा नं २ भकुृटीटोल भल तनर्तरण उ स 1455000 

164/2076/08/29 श्रतमकटोल देन्ख तमटसप्लार्सव जान ेवाटो जर्श्री नारार्णी मागव उपभोक्ता सतमिी 582000 

230/2076/10/02 पोख्रले टोल वाटो ष्टपच पोख्रले मागव वाटो तनमावण उ स 261000 

277/2076/10/21 फुलवारी टोल जगि थापाको लाइन वाटो 
ष्टपच 

फुलवारी मागव वाटो तनमावण उपभोक्ता 
सतमिी 218000 

278/2076/10/21 रमाइलो चोकदेखी कालीगण्डकी कररडोर 
छुने वाटो ष्टपच 

सतुदरमागव वाटो तनमावण उपभोक्ता सतमिी 
247000 

308/2076/11/04 ष्टकचकने्नखोला देखी चैिेगमु्वा वाटो ष्टपच जैनटार वाटो तनमावण उ स 378000 

313/2076/11/07 सगरमाथा मागव कालोपरे सगरमाथा मागव उ स 346000 

316/2076/11/07 वाटो ष्टपच र्लमुागव वाटो तनमावण उ स  291000 

332/2076/11/16 अर्ोध्र्ामागव कालोपरे  अर्ोध्र्ामागव वाटो तनमावण उ स 291000 

362/2076/11/30 रंगशाला मागव वाटो कालोपरे रंगशालामागव वाटो तनमावण उ स 276000 

399/2077/02/07 भल तनर्तरण िथा वाटो ष्टपच न्शवालर् मागव वाटो तनमावण उ स  873000 

417/2077/02/19 वडा नं १६ वाटो ग्राभेल कैलाशमागव उ स 582000 

435/2077/02/25 वोररङ्ग तसञ्चाई आर्ोजना हररर्ाली तसञ्चाई उ स  433600 

101/2076/06/10 नक्सा डीजाइन खचव मतनरत्न सापकोटा 100000 

494/2076/10/28 ज्रे्ष्ठ नागरीक लन्क्षि कार्वक्रम मतनरत्न सापकोटा 50000 

1004/2077/03/29 दतलि लन्क्षि कार्वक्रम मतनरत्न सापकोटा 66000 

  जम्मा 9199830 

सरुको अनसुचुी २३ मा पेश्की वाँकी रु९३४२८३०।०० देन्खएकोमा ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाणकारी प्रतिष्ठान 
नेपालको रु७५०००।०० तसजवनाटोल वाटो तनमावण उपभोक्ता सतमिीको रु५८०००।०० र अजुवन ररमालको 
रु १००००।०० गरी जम्मा रु१४३०००।०० गि वर्वको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएकोले 
समावेश गररएको छैन। 

 

 

 

9199830 

58.  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(३) मा आतिररक लेखापरीक्षणले 
औलं्र्ाएका व्र्वहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हनुभुतदा अगावै सम्परीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ।आतिररक 
लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हुंदासम्म फछौट नभएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार 
देन्खएका छन। 

 

 

 

2602988 
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गो भौ नं तमति व्र्ोहोरा रकम 
प्रमाण िफव  
 क्वारेतटाइन व्र्वस्थापनका लातग प्राि रकम रु १७५०००।०० पातलकाको प्रकोप ब्र्वस्थापन 

कोर् खािामा ट्रातसफर भएको 
 

 राहि ष्टविरणको रकम रु १० लाख प्रकोप ब्र्वस्थापन कोर्मा ट्रातसफर भएको  

865 दतलि मष्टहला समहुलाइ बील भरपाई वगेर भकु्तानी गरेको भरपाई पेश गनुवपने 4686 

4 ष्टवतभन्न कृष्टर् समहु फमवलाइ कृष्टर् उपकरण अनदुान उपलब्म गराएको मा कृष्टर् समहु वा फमवले 
उल्लेन्खि उपकरण बझेुको भरपाई पेश गनुवपने 

974110 

174 माटो पररक्षण िथा न्जक खररद गरेबापि भकु्तातन गरेकोमा 450 केन्ज न्जंक ष्टविरण गरेको 
भरपाइ पेश गनुवपने 

443100 

681 हरर उं सत्सघं सामना सदन भवन तनमावण वापि भकु्तानी भएकोमा प्राष्टवतमक स्टीमेट र मलु्र्ाङ्कन 
कार्वसम्पन्न प्रतिवदेन पेश गनुवपने 

100000 

171 और्तम जतर् सामाग्री सोझै खररद 1081092 
 जम्मा 2602988 

 

59.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ।सोही ऐनको दफा ८४ (२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किवव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतमकृिको हनुे व्र्वस्था छ।र्ो वर्व लेखापरीक्षणको क्रममा रु7460703।०० सम्परीक्षण 
भएको  र ित्पश्चाि आ व २०७५।७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा नं ३५ मा उल्लेन्खि रु 
३ करोड सम्परीक्षणको लागी अनरुोम गरेकोमा जनक माष्टव र कातलका मा ष्टव (नमनुा ष्टवद्यालर्) को प्राष्टवतमक 
मलु्र्ांकन िथा कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएकोले रु३०००००००।०० गरी कुल जम्मा 
रु37460703।०० संम्परीक्षण गररएको छ।                                
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अनुसुचि १  
  पालिकाको 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 
गैडाकोट 
नगरपातलका 

नवलपरासी 
व स ुपवुव 145387 460554 98080 50546 381025 990205 384728 212852 332988 

930568 205024 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, मरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्जल्ला स्थातनर् 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकर् 
अशलु 
गनुवपने 

तनर्तमि गनुवपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति 
सैर्द्ान्ति

क 
लगिी 

अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 
नवलपरा
सी व स ु
पवुव 

गैडाकोट 
नगरपातलका 35 39 70887 0 10 44885 35 29 26002 4788 2961 9053 0 0 12014   9200 9200 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतमक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्व 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्वको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्व सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्वको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ 
गैडाकोट नगरपातलका नवलपरासी व स ुपवुव 52977 37461 15516 0 26002 41518 

 


