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जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री प्रमखुज्रू्, 
घोडाघोडी नगरपातलका, कैलाली 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद 
ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    
छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा 
सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा 
प्रबर्द्ान हनु ेर्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने 
गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा 
नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम 
जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा 
नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको 
छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध 
िजुामा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा 
आवश्र्क कारवाही भए गरेको समिे देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्वीनी, कर्ााली िथा सदूुरपर्श् चम प्रदेश)  
 

पर संखर्ाः2078/79           
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श्री नगरप्रमूखज्रू्,  

घोडाघोडी नगरपातलका,  
कैलाली । 

 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले घोडाघोडी नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग 
सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा 
र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षर्बाट रु.18 करोड 9 लाख 94 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.1 करोड 24 
लाख 65 हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.1 करोड 48 लाख 96 हजार तनर्तमि गनुापने रु.1 करोड 75 
लाख 53 हजार र पेश्की बाकँी रु.13 करोड 60 लाख 80 हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।08 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना ५५ (पच् पन् न) र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्की नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका 
नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ 
। र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले 



 

काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

 
र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् 
र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने 
र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका,नगर प्रमूख र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर्र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्दशे्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता 
लगाउन ेसक्ने तनर्िििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना 
सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि 
आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

....................... 
(नारार्र् एम.सी.) 

नार्ब महालेखापरीक्षक
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घोडाघोडी नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि १२ 
वडा, ६५ सभा सदस्र्, ३५४.४४ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ८६ हजार ६७९ जनसंखर्ा रहेको छ ।      
स्थानीर् सर् चि कोष : आतथाक वषा २०७६।०७७ को स्थानीर् सर् चि कोष आर् व्र्र् र्हसावको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम 
रहेको छ ।  

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 
 

१४४७७३०२२।६७ १ चाल ुखचा 
 

३९८२७३४९०।९२ 

 
क) नगद ० 

 
२ पूँजीगि खचा 

 
२६२६६९६७२।१६ 

 
ख) बैँक  

१४४७७३०२२।६
७ 

 
३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 

 
० 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

१६५२१३५३५।७१ 
 

क) ऋर् भकु्तानी ० 
 

 
क) आन्िररक राजस्व ४१०७४१३१।२४ 

 
 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी ० 
 

 
ख) राजस्व बाँडफाँड ९९८६८३००।८६ 

 
 

ग) अन्र् भकु्तानी ० 
 

 

ग) राजस्व बाँडफाँड खािामा 
रहेका वाँकी २४२७११०३।६१ 

 
४ लगानी 

 
० 

 
घ) अन्र् आर् ० 

    
 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

५२४९१६००० 
 

ऋर् लगानी ० 
 

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान १९०५००००० 

 
 

शेर्र लगानी ० 
 

 
ख) सशिा अनदुान ३३४४१६००० 

 
 

अन्र् लगानी ० 
 

 
ग) समपूरक अनदुान ० 

 
५ धरौटी र्फिाा 

 
३७७६५९७।८६ 

 
घ) र्वशेष अनदुान ० 

 
६ जनश्रमदान र्फिाा 

 
० 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

४३७५९००० ७ कोष र्फिाा/खर्च 
 

२२५१२५०७।९७ 

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान ८११५००० 

 
८ मौज्दाि 

 
१७८९२७०८९।३० 

 
ख) सशिा अनदुान १७३११००० 

 
 

क) बैँक मौज्दाि   
 

   
 

 
   अ) संर्चिकोष खािा  115629401.2 

 

 
ग) समपरुक अनदुान १२९३३००० 

 
 

आ) वाँटफाँट रा.खा. 24271103.61 
 

 
घ) र्वशेष अनदुान ५४००००० 

  
इ) चाल ुखािा 10027157.31 

 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 
   

   इ) पुँजीगि खािा 28999427.18 
 

६ अन्र् 
  

९ शसिा अनदुान र्फिाा 
 

३८७९१३०६ 

 

क) क्षेरीर् शहरी र्वकास 
र्ोजना 

  
१० गि बषाको बढी अल्र्ा 

 
० 

 
ख) सडक बोडा नेपाल 

  
११ जनश्रमदान मौज्दाि 

 
० 

 
ग) पर्ाटन बोडा नेपाल 

  
१२ धरौट मौज्दाि 

 
५०७२७०१।०२ 

 
घ) एन एन एस डब्ल ुए 

  
१३ कोष खािाको मौज्दाि 

 
९३६७३३२।३४ 

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 
 

३१८७९८४०।३१ 
    

 र्ज.स.स. कार्ाक्रम  १३३२१३५२।३१ 
 

 
   

 प्रकोप व्र्स्थापन कोष १५५०८४९८ 
 

 
   

 आकर्स्मक कोष खािा ४९९९०।०० 
 

 
   

 र्वभाज्र् कोष खािा ३०००००० 
 

 
   

१० धरौटी आर् 
 

८८४९२९८।८८ 
    

 
जम्मा 

 
९१९३९०६९७।५७ 

 
जम्मा 

 
९१९३९०६९७।५७ 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

  र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  
1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 

प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म 
गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोर्जम छन ्। 

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.६१३०३१.८५ ले फरक देर्खएको छ । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्त्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्त्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने गरेको 
पाईएन । 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन अनसुार गिवषाको अन्त्र्मा रु.144735087.67 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा 
रु.१४४७७३०२२।६७ र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भन्दा रु.३७९३५.०० घटी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु. 

 

 

 

 

३७९३५.00 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार 
गरी र्र्कन गनपुदाछ । 
तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बाकँी फरक 

१. चाल ुखचा खािा र्वजोर वषा 10027 386 ९६४1 
२. पजुीगि खचा खािा र्वजोर वषा २८९९९ २३९६१ ५०३८ 
३. र्वर्वध खचा खािा ५१३१ ६६७२ (१५४१) 
४. स्थानीर् िह धरौटी खािा ५०७3 ४००९ १०६३ 
५. स्थानीर् िह संर्चिकोष खािा ११५६२९ २२२६२९ (१०७०००) 
६. प्रकोप व्र्वस्थापन कोष खािा ११८६ १९७७ (६१३)  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषाको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोर्जम ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति रहने 
व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

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

• र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस नगरेको । 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
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समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अवागै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् 
महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् कार्ा गना 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाा 
गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

          िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  बरबझुारथ : मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका 
गाउँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख समार्ोजन भएको 
पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स पातलकामा 
समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले 
एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 
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6.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका पातलकामा 
स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि 
खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन 
सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको 
आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका 
मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक 
गनुापदाछ । 

 

 • बजेट िथा कार्ाक्रम   
7.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 

आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप 
प्रमखु श्री प्रमे कुमारी थापाले तमति २०७६।३।१० गिे रु.७४ करोड ८९ लाख ०६ हजारको बजेट 
सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।१० मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।४।८ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । 
कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ ।  

 

8.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का 
आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा 
रु.२ करोड ७६ लाख ९० हजार अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट 
चाल ु र पुरँ्जगि र्शषाकमा बजेट व्र्वस्था गरी खचा गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको 
तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

9.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि 
र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न 
गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा आगामी आतथाक वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका 
साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर 
पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले 
सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट 
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प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान 
जानपुदाछ ।  

10.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी 
आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको 
समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

11.  गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोर्जम चाल ु बषाको 
बजेटले नखाम्ने गरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र सम्बर्न्धि कोष िथा 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी बाँकीको तबबरर् प्रमार्ीि गरी राख्नपुने व्र्बस्था 
छ । स्थानीर् िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न संस्था, उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु.७०४४०। भकु्तानी 
ददन बाँकी रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमार्ीि गराएको आधारमा र्ो बषा भकु्तानी गरेको 
देर्खन्छ । २०७६।७७ को बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था नगरेको अबस्थामा 
समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पाइर्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने गरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग 
सम्झौिा गरेको कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाँकी रहेको देर्खएकोले बार्षाक बजेटले बहबुषीर् 
कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनु े गरी खचा नहनुे व्र्बस्था 
तमलाउन ुपदाछ ।  

 

12.  चौमातसक खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कार्ाक्रममा 
तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा कर्ाक्रम 
बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध 
गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा 
कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

क्र.सं. बजेट उपर्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक 

१ चाल ुखचािफा  ६२७२६ १३७०७७ २०४५७3 २८५६१५ 

२ पूरँ्जगि खचािफा  २७३५८ ३६३०० ४५९७९ १९१३०6 

  जम्मा ९००८५ १७३३७7 २५०५५2 ४७६९२१ 

  प्रतिशि ८०.९१ 19.25 27.81 52.94 

 नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.९०,०८,५१,०७२.०५ तनकासा भएकोमा 
प्रथम चौमातसकमा रु.१७,३३,७७,८२०.७० अथााि १९.२५ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
रु.२५,०५,५१,९२०.२५ अथााि २७.८१ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.४७,६९,२१,३३१.१०, अथााि 
५२.९४ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा 
हनु ेगरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

13.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट 
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र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट र रु.हजारमा खचा रु.हजारमा 
खचा प्रतिशि जम्मा खचाको 
िलुनामा 
 

१ आतथाक र्वकास ७७८३3 ८२३५९ 8.42 

२ पूवााधार र्वकास 300991 २३६५८8 24.18 

३ सामार्जक र्वकास ५९०५९७ ५४१२४५ 55.32 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  १३२५६ १०२८7 1.05 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक १३०७२६ १०७९६३ 11.03 

 जम्मा १११३४०३ ९७८४४२ 100 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सबैभन्दा बढी सामार्जक र्वकास 55.32 
प्रतिशि र घटी संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासनमा 1.05 प्रतिशि रहेको छ । 

14.  तबतनर्ोजनभन्दा वढी खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गराई असार १० तभर सभामा पेश गनुापने, आगामी आतथाक वषाको र्ोजना िथा कार्ाक्रम र आर् 
व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् खलुाउनपुने उल्लेख छ । साथै आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ मा सीमा 
नाघी खचा गना नहनुे उल्लेख छ । िर र्स पातलकाले देहार्ब अनसुारको र्शषाकमा र्वतनर्ोजन गरेभन्दा 
रु.4 लाख 24 हजार बढी खचा गरेको छ । तनधााररि बजेटको तसमा नार्घ खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । 
तस.नं. शीषाक र्वतनर्ोर्जि रकम खचा भएको रकम बढी खचा भएको रकम 

1 31135 885000 1297240 412240 

2 27213 0 12213 12213  

 

15.  खचा तबश्लषेर्ः नगरपातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु.४१०७४१३१.२४ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु.६८८८१४४०३.६१ समेि रु.७३३८८८५३५.०० आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.३९८२७३४९०.९२ र पूरँ्जगि िफा  रु.२६२६६९६७२.१६ समेि रु.६६०९४३१६३.०८ -खचा 
भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा ६.२१ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी 
सतुबधामा रु.१५५३६५००.00 खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को ३७.८३ प्रतिशि रहेको छ । 
नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५४.२७ प्रतिशि चाल ु र 
३५.७९ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् 
प्रर्ोजनमा न्र्नु खचा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचा भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ 
। 

 

16.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्को चौमातसक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका 
स्थानीर् स्िर, र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िररर्का १२८३ र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको उर्ल्लखि 
ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा 
बार्षाक प्रगति िर्ार नगने कार्ाकारी, प्रार्वतधक कमाचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी २५%सम्म प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

मलु कार्ाक्रम संखर्ा २३ ४ ३ ३ १८ 
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रकम २१०००००० ४६४००० १४८४२६२ ६८२७७५४ ४७२२५२ 

मलु कार्ाक्रम संखर्ा ५     ५  

सहार्क कार्ाक्रम संखर्ा ११   ४  २   १  ४  

रकम ४६४५०००  १२६०००  २५४०००  १२५०००  ४१४००००  

स्वास्थर् शाखा      
मलु कार्ाक्रम संखर्ा ३६ १७ ३  ८ ७२  

सहार्क कार्ाक्रम संखर्ा ३३ ३०  ०  ०  ७०   
 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
17.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम 

स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि ७२ दरबन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म ३५ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, 
जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि ३७ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा 
र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । 
िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

18.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना 
नसर्कन े व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न १४ पदमा ५९ जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख 
रु.१४८५३१५०।०० खचा लेखेको छ । पालीकालाइ अस्थार्ी दरबन्दी सृजना गरी अनावश् र्क ब्र्भार 
पाने कार्ा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

 

19.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् 
काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिा 
िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै 
अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको 
ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना वापिको रकम भकु्तानी ददनपुने 
र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था 
छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा रु.१८०००००।÷ प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक 
व्र्र्भार बढ्न गएकोले र्स्िा खचा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

20.  िलबी प्रतिबेदन:÷ स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 7 बमोर्जम स्थानीर् िहअन्िगािका 
कमाचारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुनेमा 
कार्ाालर्ले पातलका अन्िरगािका स्वास्थर् िफा का केही कमाचारीको िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब 
खचा लेखेको छ । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । िलवी प्रतिबेदन पाररि 
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गरेर मार िलब खचा लेख्नपुदाछ । 

21.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुापने िथा 
आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, 

पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको पातलकाको 
प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड 
बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ु
आवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि 
साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

22.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । वडा सर्चवको ररक्त दरबन्दी 
अनसुारको पदपूतिा व्र्वस्था तमलाउन ुपदाछ । 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

१२ १२ १० २  

 

23.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, 

तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार १६ वटा ऐन, २ वटा 
तनर्मावली र ३६ बटा कार्ातबतध∕तनदेर्शका स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ५७ 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा २६९५ 

मतृ्र्दुिाा ३२३ 

बसाईसराई दिाा १२७७ 

र्ववाह दिाा ७१७ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ७ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् ३.१६ 

कालोपरे सडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ३६.९३ 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन । पातलकाबाट प्रदान गना सेवा प्रबाहको सतुनर्श् चििा हनु ु
पदाछ । 

 

24.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर्  
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िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरर् 
गनुापने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७५÷७६ को अध्र्र्न गदाा 
पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले 
संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  

क्षरे रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख 
१० लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

पातलका २१ ४६ १२५ ४० ४९ २८१ 

स्वास्थर् १२ ११ ८ ० २ ३३ 
र्शक्षा १४ २ १० ०४ ०८ ३८ 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु.४१७१३ देर्ख रु.२ करोड २० लाख सम्मका जम्मा 
३५२ वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार ४७ वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। 
त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वष ैभरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा 
खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट प्रतिफल भन्दा चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभवी नहनु े
िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  
25.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 

िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग 
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
पातलकाले हालसम्म १६ वटा ऐन, २वटा तनर्मावली, ३६ कार्ार्वतध∕तनदेर्शका लगार्ि ५४ जटा काननु 
तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएकोछ। साथै पातलकाले ५४ वटा कानूनहरु तनमाार् गरी 
सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथा उक्त 
कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

26.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् 
अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी १५ र र्ो बषा थप भएको १२ गरी 
कुल २७ र्ववाद दिाा भएकोमा ५ वटा मार फछ्र्र्ौट भई २२ बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन 
प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

27.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथाक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको 
एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले र्स वषाको आतथाक 
कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथा काननुमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको 
आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

28.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं 
आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आर्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने व्र्बस्था 
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भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा 
आतथाक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने संभावना रहन्छ । िसथा र्स नगरपातलकाले 
आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोर्खम न्रू्नीकरर् गने 
िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • पदातधकारी सरु्वधा  
29.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 

सदस्र्ले पाउन ेसरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.१५५३६५०० सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् नगर प्रमखु नगर उपप्रमखु वडाअध्र्क्ष १२ 
जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ८ जना 

सभाका सदस्र् 
४२ 

जना 
१ बैठक भत्ता २४००० २४०००  २८८००० १९२००० ५०४००० 
२ र्ािार्ाि खचा ० १२०००० ० ९६००० २५२००० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ८४००० ७२००० ५७६००० ३३६००० १००८००० 

४ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट 

७८००० ६०००० ५७६००० ३३६००० १२६०००० 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर् १२०००० १०८००० ९३६००० ५७६००० २०१६००० 

६ अतितथ सत्कार १३२००० १२०००० ११५२००० ० ० 

७ खानेपानी/तबजलुी/ 

सरसफाई 
४८००० ४२००० ३६०००० २४०००० ५०४००० 

८ चाडपवा खचा २७५०० २५००० २१६००० ८०००० ३३६००० 

 जम्मा ५१३५०० ५७१००० ६६९६००० १८७६००० ५८८००००  

 

30.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.५५३७२१२.०० खचा गरेको छ । प्रर्ोजन निोर्कएका 
र्स्िा खचा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

 

31.  आतथाक सहार्िाः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्स 
वषा  रु.२११६०००.०० आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  
32.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 

प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाभरी खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार 
मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको देहार्बमोर्जमको रकम र्फिाा गरेको छ ।  
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कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

अनदुान प्रदान गने तनकार् अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम र्फिाा रकम 

संघीर् सरकार शसिा  ३३४४१६००० २९५६२४६९४ ३८७९१३०६ 

प्रदेश सरकार शसिा  १७३११००० १६८६५६८५ ४४५३१५ 

र्वषेश ५४००००० ३५३६०५९ १८६३९४१ 

जम्मा २२७११००० २०४०१७७४ २३०९२५७  
33.  अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 

एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । िर पातलकाले कृर्ष, 

पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररदमा र्वतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा खचा लेखेका छन 
। िर पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। 
िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना 
नहनु ेगरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

34.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरर्मखुी खचालाई 
तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा दीघाकालीन पजुी 
तनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाट नाफा कमाउन ेउद्देश्र्ले स्थार्पि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबाजतनक रुपमा तनशलु्क वा न्र्नु शलु्कमा सेबा 
उपलब्ध गराउने सतुनर्िि हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार्अनसुारका १९ नाफामूलक 
संस्थाको कार्ाालर् व्र्वस्थापन खचामा लातग रु.२१००००० अनदुान उपलब्ध गराएका छन ् ।िर 
त्र्सबाट उपरोक्त बमोर्जम सेबा प्रबाह हनुे सतुनर्िि छैन । 

तस.नं. संस्थाको नाम प्रर्ोजन/कार्ाक्रम रकम 

1.  जे जे बाख्रा फमा  एक वडा एक पश ुफमा  २०००००  
2.  शार्न्ि ऐडीबाख्रा फमा  एक वडा एक पश ुफमा २००००० 

3.  घोडाघोडी एग्रो फमा  एक वडा एक पश ुफमा २००००० 
4.  र्मन बाख्रा फमा  एक वडा एक पश ुफमा २००००० 
5.  गोवर्द्ान पश ुपालन िथा नर्ा कृर्ष फमा  एक वडा एक पश ुफमा २०००००  
6.  आर्शका बगरु फमा   ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
7.  इम्मनरु्ल कृर्ष बगरु फमा  ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
8.  मैना पोखरी बाख्रा फमा   ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
9.  मतनष बाख्रा फमा  ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
10.  तसिा कुण्ड बाख्रा फमा  ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
11.  ग्रामीर् कृषक बहउुशेर् सहकारी संथा  ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
12.  नाबररशी गाई भैसी फमा  ब्र्बसार्ीक पश ुफमा प्रबदन  १०००००  
13.  ७ वटा स्वास्थर् चौकीलाई संचालन िथा कार्ा सञ्चालन ४००००० 

जम्मा २१००००० 
र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

35.  महोत्सव िथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, र्वरामी, 
संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । िर गाउँपातलकाले र्स 
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कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वषामा उत्सव महोत्सव,  धातमाक, सामार्जक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्ामा रु.3 लाख खचा गरेको छ । 
अनतु्पादक र्स्िा खचा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

36.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद 
गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक 
रु.६२६६९६७२।१६ पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद 
तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई 
खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई 
व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

37.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा 
भतनएकोमा केन्द्रीर् सरकारको र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुानको मौज्दाि रकमबाट भकु्तानी ददन तमल्ने 
देर्खदैन । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी 
हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना 
नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले २ थान दईु पांगेर् 
मोटरसाईकल खररदमा रु.४९१८००, िथा २ थान चार पांग्र े एम्बलेुन्स खररदमा रु.२००२६९८ को 
समेि रु.२४९४४९८ खचा गरेका छन ्। 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
38.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 

सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ 
। पातलकाले पेश गरेको आर्÷व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु 
वापि अनमुातनि रु.4 करोड 78 लाख 5 हजार आर् प्राप्त हनु े प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु.४ करोड 10 लाख 74 हजार अथााि अनमुान भन्दा 14.08 प्रतिशि कम आर् 
प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान 
बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

39.  आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

२९०३६८३०० ४१०७४१३१.२४ १४.१५ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
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आर्को र्हस्सा १४.१५ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

40.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउन े
व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 
आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर १२०००००० ४३१३९११.२२ ३५.९५ 

घरजग्गा वहाल कर १००००००.०० ९१२४२२.६८ ९१.२४ 

व्र्वसार् कर १००००० १२२७२४०.०० १२२७.२४ 

वहाल र्वरौटी शलु्क ८०००००० ९९५०४१.०० १२.४४ 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथा 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

41.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा र्वज्ञापन कर बाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनुे 
रकम स्थानीर्िहले स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनु ेरकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि 
कोषमा जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले आतथाक ऐन बमोर्जम असलु गरेको देहार् अनसुारको 
रकम राजश्व वाँडफाँड गनुापनेमा नगरेको पाइएकोले तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्लाई बाँडफाँड 
गरी पठाउन ुपने रु. 

आर् शीषाक संकतलि रकम प्रदेशलाई पठाउन ुपने प्रतिशि पठाएको रकम पठाउन बाकँी रकम 

र्वज्ञापन कर ५०००० 20000.00 ० 20000.00  

 

 

 

 

 

20000.00 

42.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), 
३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको 
दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने 
व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको देर्खन्छ । िर उक्त दफा संघीर् 
आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा 
तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार 
कार्म गरेको िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो 
करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको अवस्थामा उक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् 
मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी 
थप अस्पष्टिा सृजना गरेको अवस्था देर्खर्ो । स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी सो करको संकलन िथा 
बाँडफाँड गनुापदाछ । 

 

43.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व 
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संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिः कार्ालर्ले आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

44.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि १२ वटा वडा पातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था 
अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला 
भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा 
वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले 
र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

45.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउन े उल्लेख भएकोमा पातलकाले कुनै पतन शलु्क संकलान 
नगरेकोले हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा  सम्वर्न्धि 
तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

46.  मनोरिन कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशान हल, संतगि, तथर्टर, मनोरिन, प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषाकमा कूनैपतन कर संकलन 
गरेको पाईएन । र्स पातलकाको क्षेर तभरवाट उठ्न ुपने मनोरिन कर एर्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

47.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले 
व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु.१२२७२४०.०० कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर 
रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छ्रन । जसबाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् 
कर र्थाथा मन्न सक्ने अवस्था छ्रन । िसथा पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा 
व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

48.  म.ुअ.कर दार्खला नगरेकोः÷ नदीजन्र् पदाथाको रोर्ल्टी वापिको प्रति घन मी. रु.७५ मा नबढ्ने गरी 
सम्झौिा अनसुार रोर्ल्टी उठाउने रेखा तनमाार् सेवा संग ठेक्का सम्झौिा रु.14700०००।(मू.अ.कर 
बाहेक) भएको देर्खन्छ । ठेकेदारले मू.अ.कर वापि १३ प्रतिशि हनुे रकम आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा 
वझुाई सोको प्रमार् नगरपातलकामा पेश गनुापनेमा दार्खला गरेको प्रमार् पेश भएन । अिः ठेक्का अंक 
रु.147०००००। को १३ प्रतिशि ले हनुे म.ुअ.कर रु.1911000। आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा 
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दार्खला भएकव प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 1911000.00 

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  
49.  पारीश्रतमक करः÷  आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ३ अनसुार प्राकृतिक व्र्र्क्तलाई प्रत्रे्क आतथाक वषामा 

कर लगाइ असलु गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै ऐनको अनसूुची १ बमोर्जम करको दर तनधाारर् गरी कर 
कट्टी गरी पारीश्रतमक भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले देहार्का कमाचारीको रु.१६७४२१ कर कट्टी 
नगरेकोले कर असूल गरी दार्खला गनुापने रु. 

तस.नं. पद नाम करर्ोग्र् आर् तिनुापने कर 

1.  ज.स्वा.अ. श्री कैलास कुमार रावि ५४२५९९ ९२६० 

2.  तस.अ.हे.व. छैठौ श्री खेम राज भाट ६४२०१७ २८४०३ 

3.  तस.अ.हे.व. छैठौ राम प्रसाद चौधरी ६४२०१७ २८४०३ 

4.  तस.अ.हे.व. छैठौ वेद वहादरु चौधरी ६४२०१७ २८४०३ 

5.  तस.अ.हे.व. छैठौ लक्ष्मर् वहादरु साउद ६४२०१७ २८४०३ 

6.  तस.अ.हे.व. छैठौ जगददस कुश्मी ६१३९५५ २२७९१ 

7.  तस.अ.हे.व. छैठौ तमन वहादरु धामी ५०५६२३ ५५६२ 

8.  तस.अ.हे.व. छैठौ कमलादेवी सापकोटा ५३३६८५ ८३६९ 

9.  तस.अ.हे.व. छैठौ राधा कँुवर ५००३९४ ५०४० 

10.  रोजगार संर्ोजक  ४७७८७० २७८७ 
जम्मा १६७४२१  

 
 
 
 
 

१६७४२१.00 

50.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि 
राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । िर पातलकाले 
देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु.257543.34 कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी 
फमालाई न ैभकु्तानी ददएको देर्खन्छ । िसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुेपने अन्र्था 
असलु हनुपुने रु. 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम 

मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

सशिा पूजँीगि 
31/077/3/2
5 

कातलजेल तनमाार् सेवा 60398586
5 

1093257.4
6 125772.98 60886.49 

32/077/3/2
5 

रामारोशन तनमाार् सेवा  604069320 

1099505.2
3 

126491.75 63245.88 

33/077/3/2
5 

जर् श्री बाराही अर्जमा टे्रड 
एण्ड सप्लार्सा 

30253486
3 

2319211.3
9 

266821.93 133410.97 

जम्मा 257543.34  

 

 

 

 

 

 

 

257543.34 

51.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् करको 
र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् 
सर्हि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमालाई मू.अ.कर रु.398967.5 समेि 
रु.3467948.32 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन िी फमाहरु कर र्ववरर् नबझुाई 
नन्फाईलर रहेको पाइर्ो । कानूनी व्र्वस्थाअनसुार र्ववरर् नबझुाएकोले कर समार्ोजन नभएको प्रमार् 
पेश हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398967.5 
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गोभौनं./तमति भकु्तानी 
पाउनेको नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी रकम 
(मअुकर 
करलाग्ने) 

मअुकर कर 
रकम 

नन्फाइलर 
रहेको तमति 

27/077/3/25 

संघ सशिा 
सौर्ा ददप 
इनर्जा प्रा.तल. 

600197520 1052700 136851 2076 
फागनु देर्ख 

23/077/3/24 सौर्ा ददप 
इनर्जा प्रा.तल. 

600197520 653790.41 84992.75 2076 
फागनु देर्ख 

29/077/3/25 
प्रदेश पूजँीगि 

सौर्ा ददप 
इनर्जा प्रा.तल. 

600197520 653790.41 84992.75 2076 
फागनु देर्ख 

470/077/3/27 
न.पा पूजँीगि 

राजाराम 
र्वल्डसा प्रा.तल. 

605988529 708700.00 92131.00 2075 चैर 
देर्ख 

जम्मा 3068980.82 398967.5   
 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
52.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 

सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था 
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक 
कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान बरावर नै 
मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्न ेसम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था 
देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको 
तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले 
गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु 
नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई 
वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

53.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता 
सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान 
िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

54.  उपभोक्ताद्वारा ट्रान्सफमार जडानः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(९) मा 
उपभोक्ताबाट संचातलि हनुे तनमाार् कार्ामा प्रार्वतधकको तसफाररसमा सावाजतनक तनकार्को सहमतिमा मार 
हेतभ मेर्शन प्रर्ोग गना पाईने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्बाट उपभोक्ता सतमतिमाफा ि ट्रान्सफमार 
जडानको कार्ा संचालन गरर देहार्का उपभोक्तालाई भकु्तानी गरेको छ । कार्ाालर्ले हेतभ मेर्शन प्रर्ोगको 
सहमति ददएको छैन । प्रार्वतधक र र्वशेषज्ञ दक्षिा चार्हने ट्रन्सफमार जडान जस्िो जर्टल संरचना 
उपभोक्ता माफा ि तनमाार् गदाा मापदण्ड एवम ् गरु्स्िर कार्म नहनुे देर्खन्छ । उपभोक्ताले सो काम 
नगरपातलका बसेको भवनमा र्चर्ा पसल गने पसलेबाट गराएको, सो पसले पतन र्स्िो कार्ामा कुनै 
प्रार्वतधक दक्षिा नभएकोबाट काम गराएको देर्खर्ो ।र्स्िा कार्ाहरु सवलेटमा ठेकेदार माफा ि कार्ाान्वर्न 
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गराएको समेि देर्खएकोले र्स्िा जर्टल तनमाार्का कार्ा प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट छनौट गररएको तनमाार् 
व्र्वसार्ीद्वारा गराउन ुपदाछ । 

गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ताको नाम कामको र्ववरर् रकम 

31/077/3/25 सनु्दर जल उ.स. तडप वोररङ्ग िथा ट्रन्सफमार जडान 2398960.00 

30/077/3025 र्शव गंगा जल उ.स. तडप वोररङ्ग िथा ट्रन्सफमार जडान 2198197.00  
55.  सव कन्याक्टरबाट काम गराएको - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०6४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म 

१० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार् 
व्र्वसार्ी वा सव कन्ट्क्टरबाट काम गराउन नसर्कने िथा उपतनर्म(१३क) उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै काममा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सावाजतनक 
तनकार्ले उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्सँग भएको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्लाई भर्वष्र्मा त्र्स्िो र्कतसमको कुनै काम गना नददने अतभलेख राखी सो काम गने 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई कालो सूचीमा राख न सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्मा तसफाररस गनुा पने 
उल्लेख छ । देहार्का उपभोक्ता सतमतिले तनमाार् काम आफै गने गरी सम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता 
सतमतिसँग पूँजी व्र्वस्थापन गना नसक्ने, प्रार्वतधक जनशर्क्त नहनुे, व्र्वस्थापकीर् क्षमिा समेि नहदुा ँ
तनमाार्का कार्ाहरु उपभोक्तार्द्ारा सम्पन् न गने अवस्था देर्खदैन । जसका कारर् सम्झौिार्द्ारा तलएको 
तनमाार् कार्ा देहार्का तनमाार् व्र्ावसार्ीबाट गराएको देर्खर्ो ।तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम 
गराउने उपभोक्ता सतमति, जाँचपास गने प्रार्वतधक िथा तसफाररस किाा एवं अनगुमन किाालाई र्स 
सम्बन्धमा र्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ । 

गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ताको नाम कार्ा सम्मपन् न भकु्तानी रकम तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम भकु्तानी रकम 
प्रदेश सरकार 
36/077/3/2
5 

घोडाघोडी 
र्वचफाँटा 
जानेबाटोमा माटो 
पटानी र ग्राभेल-
4 उ.स. 

1433498.
47 

1152662.00 न्रू् कुमारी कन्स्टक्सन 
605194317 

1200060.00 

5/077/3/25 वडा नं.9 को 
उत्तर पूवा मगर 
टोलमा खानेपानी 
तनमाार् उ.स. 

2213852.
21 

1795809.54 एच.एम.एतग्रकल्चर एण्ड 
वोरवेल कम्पनी 
प्रा.तल.604332448 
 

1746980.00 

न.पा.पूजँीगि 
470/077/3/
27 

कमल ढकालको 
घरदेर्ख 
तसरानगर नदी 
सम्म बाटो 
ग्राभेल उ.स. 

1000850.
53 

799567.00 राजाराम र्वल्डसा 
प्रा.तल.605988529 

 

800831.00 

स्थानीर् पवुााधार 
17/077/3/2
1 

वाल ज्र्ोति 
र्वद्यालर् देर्ख 
एक्ले साहकुो 
घर हदैु प्रमे 
बढुाको घरसम्म 
जरही सडक 
ग्राभेल उ.स. 

2419460.
71 

1966338.00 अमर एण्ड िेज 
कन्स्टक्सन 
प्रा.तल.606728531 

1275770.00 

18/077/3/2
1 

करेचा देर्ख 
लोखरी जाने 

1162355.
42 

944579.00 अमर एण्ड िेज 
कन्स्टक्सन 

553700.00 
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बाटो सडक 
ग्राभेल उ.स. 

प्रा.तल.606728531 

26/077/3/2
5 

पहलमानपरु 
लाल वोझी 
सडक अन्िरगि 
र्शवपरु देर्ख 
कोटा गाँउ सम्म 
सडक स्िरोन्नति 
उ.स. 

5689073.
70 

4551258.00 प्रमे र्वल्डसा 
प्रा.तल.603342181 

1036475.55 

रू्.एम.कन्स्टक्सन6041
28955 

339000.00 

रामारोशन तनमाार् सेवा 
604069320 

1504075.00 

25/077/3/2
4 

वर र्पपल 
चौचारी िथा 
सावाजतनक स्थल 
तन.उ.स. 

507037.6
0 

399951.00 न्रू् कुमारी कन्स्टक्सन 
605194317 

329395.00 

सशिा पूजँीगि 
22/077/3/2
3 

लठैर्ा प्रमेलाल 
चौधरीको 
घरदेर्ख तिनकुन े
सम्म माटो 
पटानी िथा 
ग्राभेल तन.उ.स. 

1337404.
37 

1068051.15 पथृवी तमलन कन्स्टक्सन 
एण्ड सप्लार्सा 
प्रा.तल.606851622 

411000.00 

बौखडा कन्स्टक्सन 
प्रा.तल.606839514 

384299.91 

रामारोशन तनमाार् सेवा 
604069320 

101700.00 

२९३÷२०७७।
२।५ 

माछापोखरी 
टोलमा माटो 
पटानी ग्राभेल 

- ३११३९४ प्रमे र्वल्डसा प्रा.ली. ३११३९४ 

२९४÷२०७७।
२।५ 

गरे्शपरु बाटो 
तनमाार् िथा 
ग्राभेल 

- ४९७९८६ प्रमे र्वल्डसा प्रा.ली. ४९७९८६ 

३११÷२०७७।
२।१४ 

 घमु्री मकल 
थारु चोक देर्ख 
समसति घाट 
सम्म ग्राभेल  

- ७००००० जे.र्व. तनमाार् सेवा ७००००० 

३२२÷२०७७।
२।२१ 

कालीकोट टोल 
जाने बाटो ग्राभेल 

- २५०००० प्रमे र्वल्डसा प्रा.ली. २५०००० 

३२६÷२०७७।
२।२८ 

राजमागा देर्ख 
खल्ला हुँदै 
िल्सीपरु सम्म 
माटो पटानी, 
ग्राभेल 

- ३६४०९० रेखा मष्टादेव तनमाार् सेवा ३६४०९० 

४२३÷२०७७।
३।२३ 

वाडा न. १० 
बाट ममाि, 
ग्राभेल माटो 
पटानी 

- ५७५००० वौरवहा कन्रक्सन प्रा.ली. 
रेखा तनमाार् सेवा 

५७५००० 

४८२÷२०७७।
३।२८ 

जनकपरुमा बाटो 
ग्राभेल कार्ा 

- १५०००० जे.के. तनमाार् सेवा १५०००० 

४०५÷२०७७।
३।१८ 

कुमाल टोल 
वगुतुलर्ा गरे्श 
मटा जाने ग्राभेल  

- ७८५८६१ प्रमे र्वल्डसा, रेखा तनमाार् 
सेवा 

७८५८६१ 
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जम्मा 12678215.69  9683286.46  
56.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ 

ग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्ट्क्टरबाट काम 
गराउन नसर्कने व्र्वस्था उल्लेख छ । पातलकाले जन ज्र्ोति मार्व सखुडको भवन तनमाार्का लातग कुल 
लागि अनमुान रु.4510356.53 गरी र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमति माफा ि रु.4504570.59 को 
काम सम्पन् न गरी उपभोक्ताको श्रमदान कट्टा गरी रु.4274561.22 भकु्तानी ददएको देर्खर्ो 
।उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भपााइ िथा कागजाि परीक्षर् गदाा र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको तमति 
2076/8/11 को तनर्ार्बाट ज्र्ाला स्वरुप लागि अनमुानको सम्पूर्ा काममा प्रति वगा र्फट रु.270 
का दरले काम गने गरी तनमाार् व्र्वसार्ी बम बहादरु सवेुदीसँग सम्झौिा गरेको देर्खर्ो ।अर्न्िम नापी 
अनसुार रु.963154/00 बरावरको लेवर खचा लाग्ने दर र्वश् लेषर् अनसुार देर्खएकोले उक्त 
ठेकेदारलाई सम्झौिा गरी रु.600000 भकु्तानी गरेकोमा बढी भकु्तानी भएको रु.363154 असलु 
गनुापदाछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363154.00 

56.1.  भवनमा काठको कामको लातग र्वभातगर् नम्सा अनसुार प्रति घनतमटर 38.85 क्रू् र्फट काठ लाग्न े
उल्लेख भएकोमा र्वद्यालर्ले कहाँबाट काठ र्कनेको वा सामदुार्र्क वनबाट भए रोर्र्ल्ट तिरेको र्वल 
संलग्न नगरी र्जल्ला दररेट  अनसुार प्रति क्रू् र्फट रु.176400 ले जम्मा 1.14 घन तमटरको कामको 
रु.201096.00 भकु्तानी ददएकोले सोको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु. 201096.00 

57.  23/077/3/24 सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०6४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १० मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा 
सव कन्ट्क्टरबाट काम गराउन नसर्कने िथा उपभोक्ताबाट भएको कामको भकु्तानी दददाँ उपभोक्ताको 
र्ोगदान समेि कट्टा गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था उल्लेख छ । रामर्शखर झाला गाँउमा सौर्ा तसचाई 
पम्प तन.उ.स.बाट सम्पन् न गने गरी सम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिले सव कन्ट्रर्ाक्टर सौर्ा ददप इनर्जा 
प्रा.तल.बाट काम गराई रु.962000.00 भकु्तानी लगेको देर्खर्ो । सो कम्पनीको र्वजकमा 
रु.1170043.16 को र्वल िथा रु.263483.20 को डोर हार्जर पेश गरेको छ । प्रार्वतधक िथा 
र्वशेष प्रकृतिका कामहरु उपभोक्ताबाट गराएको उपभोक्ताको श्रमदान गने पटा न ैनभएको अवस्थामा काम 
कम्पनीबाट सम्पन् न गरेकोले उपभोक्ताको अंश िथा कर्न्टजेन्सी कट्टा गरी रु.904334.00 भकु्तानी 
ददनपुनेमा रु.57666.00 बढी भकु्तानी भएको असूल गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57666.00 

58.  37/077/3/28 स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार मेर्शनबाट काम गराउदा खन् न ेकाममा प्रति घनतमटर 
रु.70 लाग्ने  िथा मातनसबाट काम गराउदा प्रति घनतमटर रु.535.60 लाग्न ेगरी दर र्वश् लेषर् गरेको 
छ । हल्दफुाँटा तसचाई कुलो तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट भएको कार्ामा लागि अनमुानमा खन् ने कार्ाको 
लातग मातनसबाट दर राखेकोमा र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा सो काम देवलक्ष्मी तनमाार् सेवा प्रा.तल.बाट 
मेर्शनर्द्ारा काम गराएको देर्खर्ो । मेर्शनबाट काम गराइ मातनसको दरमा प्रति घनतमटर रु.465.6 
बढी भकु्तानी भएको कुल 159.64 घनतमटरको रु.74328.4 बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

74328.00 

59.  प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि अनदुान िफा ः 20/077/3/18 सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ९७-६_मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन 
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र्वल भरपाई र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई 
सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । मनु्सी राम चौधरीको घर देर्ख गेहरान घर 
सम्म माटो पटानी र ग्राभेलको लागि अनमुान एवं सम्झौिा रु.1126391.73 गरेकोमा 
रु.1099249.56 को कार्ा सम्पन् न गरी उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी रु.878300 भकु्तानी गरेको छ 
। उपभोक्ता सतमतिबाट भएको कार्ामा स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार मेर्शनबाट काम गराउने गरी दर 
र्वश् लेषर् गरेको छ । र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा र्वद्या कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.(604319649 बाट काम 
गराइ रु.527000, तडजलको रु.251538, ग्राभेलको रोर्र्ल्ट रु.93225 र अन्र् सामाग्री खररदको 
रु.6400 गरी जम्मा रु.878163/-मा काम सकेकोले उपभोक्ता सतमतिको अंश रु.175633 कट्टा 
गरी रु.702530 भकु्तानी गनुापनेमा बढी रकम भकु्तानी गरेकोले असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175633.00 

60.  21/077/3/22 ग्रातमर् पूवााधार र्वकास कार्ाालर्को नम्सा अनसुार 3*1*1 को ग्र्ार्वर्न 
कार्ाकोलागी दर र्वश् लेषर् अनसुार प्रति जाली बनु्न 38.74 के.जी.लाग्न ेिथा 3*1*0.5 को जातल बनु् न 
27.26 केर्ज लाग्न ेउल्लेख छ ।उत्तर बहरुरर्ा सरु्क्तकाडा नददमा िेज बहादरु बोहराको घर पर्श् चम पर्ट्ट 
िटवन्ध तनमाार् उ.स.लाई रु.1499239.56 भकु्तानी भएकोमा सो कार्ाको लातग लर्क्ष्म तग्रल सटर 
उद्योगबाट 5267 केर्ज,न्रू् चौलागाइ टे्रडसाबाट 163 केर्ज र रम्भा टे्रडसा एण्ड सप्लार्साबाट 90 केर्ज 
गरी जम्मा 5520 केर्ज मार जातल खररद गरेको देर्खर्ो ।नम्सा अनसुार 3*1*1 को जातल बनु् न 
3719 केर्ज र 3*1*0.5 को जातल बनु् न 2644 केर्ज गरी जम्मा 6363 केर्ज ग्र्ार्वर्न िार 
लाग्नेमा 843 केर्ज कम खररद गरी नापी र्किावमा 31 वटा जातलको बढी मलु्र्ाङ्कन गरी प्रति जातलको 
दर र्वश् लेषर् अनसुार रु.6882.04 का दरले रु.213343 बढी भकु्तानी भएको असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

213343.00 

61.  32/077/3/25 सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ६ मा उपभोक्ता 
सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन र्वल भरपाई र खचा प्रमार्र्ि 
गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । सडेपानी नर्ाँ वजार तभर गर्ल्लको बाटोको पदक्क नातल तनमाार्को 
लागि अनमुान रु.1876836.54 मा रु.1875257.98 को कार्ा सम्पन् न गरी उपभोक्ताको अंश िथा 
कर्न्टजेर्न्स कट्टा गरी रु.1498720.00 भकु्तानी गरेको छ । र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा उपभोक्ता 
सतमतिबाट भएको कार्ामा दर र्वश् लेषर् अनसुार लेवरमा रु.301305 लाग्ने, तसमेन्ट खररद 
रु.380990.57, सररर्ा 795879, ढुवानी िथा रोर्र्ल्ट रु.259500.00 गरी जम्मा 
रु.1737674.00 को मार काम भएकोमा सो रकममा उपभोक्ता सतमतिको अंश िथा  कर्न्टजेर्न्स कट्टा 
गरी रु.1360164.00 भकु्तानी गनुापने मा रु.138556.00 बढी रकम भकु्तानी गरेकोले असलु 
गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.138556  

62.  प्रदेश पूरँ्जगि िफा ः- 6/077/3/31 तसमथरी कौवा जोड्ने पर्क् क पलु तनमाार्को तड.र्प.आर.को लातग 
इर्न्जतनर्ररङ्ग वल्ड प्रा.तल सँग रु.1130000.00 (मू.अ.कर सर्हि) मा सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिा 
अनसुारको कार्ा सम्मपन् न भएकोमा रु.1160000.00 भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी भएको 
रु.३०००० असलु गनुापने रु. 00.30000  

63.  र्जल्ला समन्वर् सतमति पूजँीगि िफा ः 8/077/3/27 ग्रातमर् पूवााधार र्वकास र्वभागको दर र्वश्लषेर् 
अनसुार एक नम्बरको इटा प्रति घनतमटर इटाको जोडाई गरी पखााल लगाउदा ५3० गोटा लाग् ने उल्लेख 
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छ । जरही कटान खानेपानी ट् र्ार्ङ्क तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराएकोमा इटाको र्चनाइ 1.4 
को कार्ा नापी अनसुार 60.92 घन तमटरमा 32288 गोटा इटा लाग्नेमा संलग्न र्वल भपााइ अनसुार 
9000 गोटा मार खररद गरेको देर्खर्ो । सो इटाको 17 घनतमटरको मार भकु्तानी ददनपुनेमा 43.92 
घनतमटरको प्रति घनतमटर रु.12390 का दरले रु.543921.00 बढी भकु्तानी असूल गनुापने रु. 

 

 

 

543921.00 

64.  बढी भकु्तानीः उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी गदाा सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनमर् ९७ को 
उपतनर्म ६ अनसुार र्वल भपााई जाँच गरी वास्िर्वक खचाको आधारमा गनुापने व्र्वस्था उल्लेख छ । 
उपभोक्ताबाट भएका तनमाार् सम्बर्न्ध केही भौचर परीक्षर् गदाा उपभोक्ताले पेश गरेको र्व.ओ.क्रू्.मा 
उल्लेख भएको काम िथा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन र र्वल र्वजक िथा भपााईको आधारमा वास्िर्वक खचा 
भन्दा बढी भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । साथै वास्िर्वक खचाको आधारमा सम्झौिा अनसुार 2० प्रतिशि 
उपभोक्ताको र्ोगदान हनुपुनेमा र्ोगदान रकम समेि देर्खएन । िसथा समर् सीमाको कारर् परीक्षर्मा 
नपरेका र्स्िा भकु्तानी रकम िहाँबाट छानर्वन गरी बढी भकु्तानी रकममा उपभोक्ताको अशं को अनपुातिक 
कट्टी गरी बढी भकु्तानी रकम असलु गनुापने रु. 

भौ.नं./तमति 

उपभोक्ता
को नाम 

वास्िर्वक खचा भकु्तानी बढी भकु्तानी उपभोक्ताको 
र्ोगदान 

रकम 

प्रदेश सरकार 
36/077/3/25 

घोडाघोडी 
र्वचफाँटा 
जानेबाटोमा 
माटो 
पटानी र 
ग्राभेल-4 
उ.स. 

1200060.0 1152662.0 -47398 240012 192614 

5/077/3/25 वडा नं.9 
को उत्तर 
पूवा मगर 
टोलमा 
खानेपानी 
तनमाार् 
उ.स. 

1746980.0 1795809.5 48829.5 349396 394225.5 

न.पा.पूजँीगि 
470/077/3/2
7 

कमल 
ढकालको 
घरदेर्ख 
तसरानगर 
नदी सम्म 
बाटो 
ग्राभेल 
उ.स. 

800831.00 799567.00 -1264 160166.2 158902.2 

स्थानीर् पवुााधार 
17/077/3/21 

वाल 
ज्र्ोति 
र्वद्यालर् 
देर्ख एक्ले 
साहकुो घर 
हदैु प्रमे 

1909093.0 1966338.0 57245 381818.6 439063.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2134031.14 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

बढुाको 
घरसम्म 
जरही 
सडक 
ग्राभेल 
उ.स. 

18/077/3/21 करेचा 
देर्ख 
लोखरी 
जाने बाटो 
सडक 
ग्राभेल 
उ.स. 

986490.00 944579.00 -41911 197298 155387 

26/077/3/25 पहलमानपु
र लाल 
वोझी 
सडक 
अन्िरगि 
र्शवपरु 
देर्ख कोटा 
गाँउ सम्म 
सडक 
स्िरोन्नति 
उ.स. 

4696774.0 4551258.0 -145516 939354.8 793838.8 

25/077/3/24 वर र्पपल 
चौचारी 
िथा 
सावाजतनक 
स्थल 
तन.उ.स. 

420854.00 399951.00 -20903.0 84171.00 63268.00 

जम्मा 2134031.14  
65.  ग्राभेलको बढी भकु्तानीः-सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ६ मा उपभोक्ता 

सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, र्वल भपााई र खचा प्रमार्र्ि 
गने अन्र् कागजाि  त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुा पने उल्लेख छ । उपभोक्ताले ग्राभेल सडक तनमाार् गरी रकम भकु्तानी तलएको केही 
भकु्तानी सम्बर्न्धि भौचर परीक्षर् गदाा उपभोक्ताले खररद गरेको ग्राभेल र सम्बर्न्धि र्वल र कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि पररमार् घटी देर्खन आर्ो । उपभोक्तालाई ग्राभेलको कामको भकु्तानी दददाँ ग्राभेल 
रोतलङ्ग गरेपतछ नाप जाचँ गरी रकम भकु्तानी ददनपुनेमा खररद र्वलको आधारमा भकु्तानी दददाँ 
उपभोक्तालाई बढी भकु्तानी भएको देर्खर्ो । िसथा परीक्षर् भएका देहार्का उपभोक्ताको बाहेक अन्र् 
उपभोक्ताको िहाँबाटै छानर्वन गरी परीक्षर् एवं भकु्तानी एर्कन गनुापने र देहार्को उपभोक्ताको बढी 
भकु्तानी भएको रकम उपभोक्ताको अनपुातिक अशं कट्टा गरी असलु उपर गनुापने रु. 
तस.
नं. 

गो.भौ./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम र्वलमा 
उल्लेर्ख

हनुपुने 
पररमार् 

बढी 
पररमा

दर  रकम 

 

 

 

 

 

 

 

 

.002077230  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ि 
पररमार् 
(घ.तम.
) 

(घ.तम.) र् 
(घ.तम.
)  

स्थानीर् पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम 
  

1.  15/2077/3/
20 

गैडाखेरा तसिाकुवा मर्न्दर देर्ख 
बाटुले चौर सम्म सडक 
तन.उ.स. 

720 952 232 971.45 225687 

2.  17/077/3/2
1 

बालज्र्ोति र्वद्यालर् देर्ख एक्ले 
साहकुो घर हदैु प्रमे बढुाको घर 
सम्म जरही सडक ग्राभेल उ.स. 

2070 2616.
5 

546.
5 

971.45 530884 

3.  18/077/3/2
1 

करेचा देर्ख लोखरी जान े बाटो 
सडक ग्राभेल उ.स. 

1024 1294 269 1059.5
6 

285352 

4.  26/077/3/2
5 

पहलमानपरु लाल वोझी सडक 
अन्िरगि र्शवपरु देर्ख कोटा 
गाँउ सम्म सडक स्िरोन्नति 
उ.स. 

2500 3255 755 1278.5
7 

965011 

 प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम 
 0 

5.  20/077/3/1
8 

मनु्सी राम चौधरीको घर देर्ख 
गेहरान घर सम्म माटो पटानी 
र ग्राभेल उ.स. 

1100 1164 64 1103.3
4 

70296 

जम्मा 2077230.00  
66.  बढी भकु्तानी - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म ६ मा उपभोक्ता 

सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, र्वल भपााई र खचा प्रमार्र्ि 
गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले िर्ार गरेको ग्रातमर् र्वकास र्वभागको दर र्वश्लषेर् 
अनसुार एक नम्बरको इटा प्रति घनतमटर इटाको जोडाई गरी पखााल लगाउदा ५3० गोटा लाग् ने िथा 
नम्सा अनसुार तसमेन्ट, बालवुा र ढुङ्गा लाग् ने र्वश् लेषर् गरेको छ । उपभोक्तालाई सम्झौिा अनसुार रकम 
उपलव्ध गराउन ुपूवा कामको पररमार् र वास्िर्वक खररद र्वलको आधारमा रकम उपलव्ध गराउन ुपदाछ 
। देहार्का उपभोक्ता सतमतिले इटा िथा तसमेन्ट, बालवुा र ढुङ्गा प्रर्ोग गरी तनमाार् भएको संरचना वापि 
रकम भकु्तानी गदाा वास्िर्वक लाग्न ेभन्दा बढी र्वल राखी भकु्तानी तलएको देर्खर्ो । सम्झौिा अनसुार 
लागि अनमुानमा उल्लेखीि पररमार्मा सामान खररद गरी सोही बमोर्जमको र्वल भकु्तानी तलनपुनेमा केही 
र्ोजनामा कम िथा केहीमा बढी संखर्ाको र्वल राखी भकु्तानी तलएको हदुा ँबढी रकम उपभोक्ताको अशंको 
अनपुातिक कट्टी गरी असलु गनुापने रु. 

गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ताको नाम आइटम लाग्ने पररमार् र्वलको 
पररमार् 

बढी /घटी 
पररमार् 

दर रकम 

सशिा पूजँीगि 
20/077/2/
27  

जनज्र्ोिी मार्व 
सखुडको भवन 
तन.उ.स. 

तसमेन्ट 19779 
केर्ज 

60250 
केर्ज 

40471 
केर्ज 

15 607065.
00 

ईटा 19234 
गोटा 

38850 
गोटा 

19616 
गोटा 

9 176544.0
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.002890374  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सररर्ा 8390 केर्ज 11482 
केर्ज 

3092 
केर्ज 

75 231900.
00 

37/077/3/
28 

हल्दफुाँटा तसचाइ 
कुलो तन.उ.स. 

सररर्ा 455 केर्ज 2244 
केर्ज 

1789 
केर्ज 

85 152065.
00 

तसमेन्ट 16250 
केर्ज 

22200 
केर्ज 

5960 
केर्ज 

16 95360.0
0 

प्रदेश पूजँीगि 
8/077/3/2
7 

जरही कटान 
खानेपानी ट्रर्ाङ्की 
तन.उ.स. 

8 
तम.र्वद्यिु 
पोल 

25 50 25 792
7 

198174.0
0 

सररर्ा 2458.38 
केर्ज 

4161 
केर्ज 

2103 
केर्ज 

85 178723.0
0 

0.3 
गेज 
कन्डक्ट
र वार्र 

6000 तमटर 0 - 41 246000.
00 

स्थानीर् पूवााधार 
20/077/3/
24 

जनर्प्रर् आर्व भवन 
तन.उ.स. 

ईटा 10277 
गोटा 

25000 
गोटा 

14723 
गोटा 

9 132507.0
0 

सररर्ा 244 केर्ज 555 केर्ज 311 केर्ज 74 22843.0
0 

22/077/3/
24 

आम खोइर्ा भदेली 
नाला कल्भटा 
तन.उ.स. 

सररर्ा 1882 केर्ज 5691 
केर्ज 

3809 
केर्ज 

77 293293.
00 

25/077/3/
24 

घोडाघोडी बहमुखुी 
भवन तन.उ.स. 

सररर्ा 10520 
केर्ज 

17932 
केर्ज 

7412 
केर्ज 

75 555900.
00 

जम्मा 2890374  
 प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि पूजँीगि  
67.  8/077/3/27 स्थानीर् र्वकास पूवााधार र्वभागको नम्सा अनसुार तसमेन्टको मारा र्पतसतस 1:2:4 मा 

320 केजी ,आरतसतस1:1.5:3 मा 400 केर्ज,12.5 एम.एम.प्लास्टरमा 3.63 केर्ज र इटाको 
र्चनाइमा 100 केर्ज लाग्ने तनधाारर् गरेको छ ।जरही कटान खानेपानी यार्ङ्क तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिबाट रु.2625315.22 मा सम्पन् न गरी उपभोक्ताको अंश कट्टागरी रु.2097311.82 भकु्तानी 
गरेको छ । नापी र्किाव अनसुार 28133 केर्ज तसमेन् ट लागेको भतन नापी भएकोमा उपभोक्ताले पेश 
गरेको र्वल भपााइ अनसुार कुवर हाडावर्र कैलाली बाट 360 वोरी 18000 केजी मार तसमेन्ट खररद 
गरेको देर्खन्छ ।वास्िर्वक लाग्ने भन्दा कम तसमेन्ट खररद गदाा गरु्स्िरमा कमी आउने िथा उपभोक्ताले 
कम खररद गरी बढी 10133 केर्ज को प्रतिकेर्ज रु.19 का दरले रु.192527.00 रकम बढी 
भकु्तानी भएको असूल गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192527.00 

 स्थानीर् पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम पूजँीगि  
68.  19/077/3/22 स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार मेर्शनबाट काम गराउदा खन् न ेकाममा प्रति घनतमटर 

रु.70 लाग्ने  िथा मातनसबाट काम गराउदा प्रति घनतमटर रु.374.92 लाग्न ेगरी दर र्वश् लेषर् गरेको 
छ । सकुुम्वासी टोलको डोडा नदीमा िटवन् ध तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट भएको कार्ामा लागि 
अनमुानमा खन् न ेकार्ाको लातग मातनसबाट दर राखेकोमा र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा सो काम अमर एण्ड 
िेज कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल.बाट मेर्शनबाट काम गराएको देर्खर्ो । मेर्शनबाट काम गराइ मातनसको दरमा 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्रति घनतमटर रु.304.92 बढी भकु्तानी भएको कुल 121.50 घनतमटरको रु.37048.00 बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु. 

 

37048.00 

69.  19/077/3/22 स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार ढुङ्गा ढुवानीमा गराउदा 3.3 घनतमटर मा 2302.00 
लाग्न ेगरी र्वश् लेषर् गरेको छ । सकुुम्वासी टोलको डोडा नदीमा िटवन् ध तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट 
भएको कार्ामा ग्र्ार्वर्नको कार्ामा 240 घनतमटर ढुङ्गा लागेको देर्खन्छ । अमर एण्ड िेज कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.तल.बाट खन् ने िथा ढुवानीको एकमषु्ठ गरी रु.150000.00 भकु्तानी गरेको अवस्थामा पनुः240 
घनतमटर ढुङ्गा ढुवानी गरेको भतन रु.279422.00 भपााइ गरेर खचा गरेको देर्खन्छ ।र्सरी एउटै 
पररमार्का लातग दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी गरेकोले सो दोहोरो रकममा उपभोक्ताको अंश अनपुातिक कट्टी 
गरी असूल गनुापने रु. 279422.00 

70.  22/077/3/24 स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार मेर्शनबाट काम गराउदा खन् न ेकाममा प्रति घनतमटर 
रु.70 लाग्ने  िथा मातनसबाट काम गराउदा प्रति घनतमटर रु.535.60 लाग्न ेगरी दर र्वश् लेषर् गरेको 
छ । आमखोइर्ा भदेनी नालामा कल्भटा तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट भएको कार्ामा लागि अनमुानमा 
खन् न े कार्ाको लातग मातनसबाट दर राखेकोमा र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा सो काम मेर्शनबाट गराएको 
देर्खर्ो । मेर्शनबाट काम गराइ मातनसको दरमा प्रति घनतमटर रु.465.6 बढी भकु्तानी भएको कुल 
104 घनतमटरको रु.48427.00 बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

48427.00 

71.  24/077/3/24 ग्रातमर् र्वकास र्वभागको दर र्वश्लेषर् अनसुार एक नम्बरको इटा प्रति घनतमटर 
इटाको जोडाई गरी पखााल लगाउदा ५3० गोटा लाग् ने गरी नम्सा तनधाारर् गरेको छ ।आर्शष मण्डतल 
चचाको भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट भएको काममा 24.19 घनतमटरको कार्ामा 12821 गोटा 
इटा लगेको भतन नापी र्किावमा चढाएकोमा र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा 12000 गोटा मार इटा खररद 
गरेकोमा सो अनसुार 22.64 घनतमटरमार कार्ा हनुेमा 1.55 घनतमटर बढी राखी प्रति घनतमटर 
रु.13409 का दरले रु.20764.00 बढी भकु्तानी भएको उपभोक्ताको अंश अनपुातिक कट्टी गरी असूल 
गनुापने रु. 

 

 

 

 

20764.00 

72.  सशिा पूजँीगिः 22/077/3/23 सदूुर पर्श् चम प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2076 को दफा 
37 (3) अनसुार खचा गदाा खचाको र्वल भपााइ सर्हि लेखा राख नपुने उल्लेख छ ।लठैर्ा प्रमेलाल 
चौधरीको घरदेर्ख तिनकुने सम्म माटो पटानी िथा ग्राभेल उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराई 
रु.1067051.13 भकु्तानी गरेको देर्खर्ो ।लागि अनमुान िर्ार गदाा 3*1*1 को ग्र्ार्वर्न जालीको 
काम लातग 8 वटा बक्स प्रति बक्स रु.11888.92 का दरले लाग्ने दर र्वश् लेषर् गरेको छ । नापी 
र्किावमा सो काम मापन नभएकोमा कार्ा सम्पन् न प्रतिवेदनमा खदु कामको जोडजम्मा महलमा 
रु.11888.92 राखी कूल जम्मा गरेको देर्खर्ो । काम न ैनभइ भकु्तानी भएको सो रकम उपभोक्ताको 
अंश अनपुातिक कट्टी गरी असूल गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 
11888.92 

73.  25/077/3/24 भवन र्वभागको दर र्वश्लेषर् अनसुार एक नम्बरको इटा प्रति घनतमटर इटाको जोडाई 
गरी पखााल लगाउदा ५6० गोटा लाग् ने गरी नम्सा तनधाारर् गरेको छ । घोडाघोडी बहमुखुी भवन तनमाार् 
उपभोक्ता सतमतिबाट भएको इटाको 1:6 को काममा 42.95 घनतमटरको कार्ामा 24052 गोटा इटा 
लगेको िथा आघा इटा 1:4 को 83.52 घनतमटरको कार्ामा 23386 गोटा इटा लगेको भतन नापी 
र्किावमा चढाएकोमा र्वल भपााइ पररक्षर् गदाा 16500 गोटा मार इटा खररद गरेकोमा सो अनसुार 1:6 
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को 29.46 घनतमटरमार कार्ा हनुे देर्खन्छ । र्सरी कम इटा खररद गरी बढी नापी गरेको देर्खएकोले 
13.46 घनतमटर को रु.12821.5 दरले रु.172577.00 र 1:4 को काम न ैनहनु ेहनुाले 83.52 
घनतमटर को रु.1487.62 का दरले रु.124246.00 गरी जम्मा रु.296823.00 बढी भकु्तानी 
भएकोले उपभोक्ताको अंश अनपुातिक कट्टी गरी असूल गनुापने रु. 

 

 

296823.00 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   
74.  भकारो सधुार कार्ाक्रमः÷ १०८÷२०७७।३।१४, २०७७।३।१८ कुनै पतन कार्ाक्रममा वजेट खचा 

गदाा खचा गने कार्ार्वतध र मापदण्डका आधारमा खचा गनुापने हनु्छ । कार्ाालर्ले भकारो सधुार सम्बन्धी 
कार्ार्वतध िर्ार नगरी एकल मर्हला कृषक समूह र िारानगर कृषक सहकारी संस्थासंग सम्झौिा गरी 
१२।१२ वटा भकारो सधुारको लातग क्रमश रु.११६८०६ र रु.१८०००० जम्मा रु.२९६८०६ 
अनदुान ददएको छ । सम्झौिामा १२।१२ वटा भकारो सधुार गने उल्लेख भएकोमा कुन कुन कृषकको 
भकारो सधुार गने, भकारो सधुार कार्ाक्रममा सहभागी हनुे कृषक छनौटका आधार स्पष्ट छैन । आधार, 
मापदण्ड केही निोकी स्वर्ववेकीर् तनर्ार्का आधारमा कृषक छनौट गने देर्खन्छ । संस्थाले कुन कुन 
कृषकको भकारो सधुार गरेको हो सोको र्ववरर् नगरपातलकालाई उपलब्ध गराएको छैन । र्सरी भकारो 
सधुार कार्ाक्रम सम्पन्न भएको, र्सबाट सम्बन्धीि कृषक लाभान्वीि भएको एर्कन नगरी गरीएको खचाबाट 
कार्ाक्रम प्रभावकारी भएको मान्न सर्कदैन । िसथा सम्झौिा बमोर्जम छनौट भएका कृषकको र्ववरर्, 
उनीहरु छनौटको आधार, कार्ा सम्पन्न भएको अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुापने अन्र्था असलु गरी दार्खला 
गनुापने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२९६८०६.00 

75.  नागररक आवास कार्ाक्रमः÷ सरुर्क्षि नागररक आवास कार्ाान्वर्न कार्ार्वतध, २०७५ लर्क्षि वगाको 
पर्हचान स्थानीर् िहको समन्वर्मा संघीर् आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाइले लाभग्राही पर्हचान गरी सरुर्क्षि 
आवास समन्वर्न सतमतिमा पेश गने िथा र्सरी पेश भएको र्ववरर्को आधारमा सतमतिले लाभग्राही छनौट 
गरे पिाि अनगुमन गने, कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा अर्न्िम तनकासा ददने सम्पूर्ा काम स्थानीर् 
िहबाट गनुापने उल्लेख छ । त्र्स्िै कार्ाार्वतधको दफा ६ अनसुार सम्झौिा भएको ३ मर्हनमा कार्ा 
सम्पन्न गनुापने अन्र्था रकम असलुउपर हनुे उल्लेख छ । संघीर् आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाइबाट 
२०७७।२।३२ मा मार कागजाि नगरपातलकामा पठाएको र नगरपातलकाबाट २०७७।३।२२ मा 
लाभग्राहीको खािामा रकम तनकासा गरेको देर्खन्छ । िीन मर्हनामा सम्पन्न गने गरी कार्ार्वतधले तनदेर्शि 
गरेको कार्ाक्रम आषाढमा आएर मार सरुुवाि भइ प्रथम र्कस्िा वापि ८९ परीवारका लातग रु.२७४०० 
का दरले रु.२४३८६००  भकु्तानी भएको छ । लेखापरीक्षर्को समर्सम्म तनकासा रकमको अनगुमन, 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन सम्बन्धी कुनै कागजाि पेश नभएकोले कार्ाक्रम सञ्चालन भए नभएको, तनकासा रकम 
आवास तनमाार् िथा ममाि सम्भारमा मै खचा भएको एर्कन हनु सर्कएन । अिः कार्ाक्रम सञ्चालन भए, 
नभएको अनगुमन गनुापने र कार्ार्वतधमा िोकीए अनसुार कार्ाक्रम सञ्चालन भएनभएको कार्ाालर्बाटै 
अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेश गनुापदाछ ।   

 

76.  सरुर्क्षि आप्रवाशन कार्ाक्रम÷ आप्रवाशन स्रोि केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा उद्यमर्शलिा र रोजगारका लातग 
िातलम िथा परामशा केन्द्र  (TRACE) लाई उसले पेश गरेको सामान्र् प्रतिवेदनका आधारमा र्वज्ञ कमाचारी 
पारीश्रतमक, अन्र् कमाचारी पारीश्रतमक िथा िातलम खचा रु.९६५३१४ भकु्तानी भएको छ । 
लेखापरीक्षर्को समर्मा संस्थासँगको सम्झौिा, कार्ार्ववरर्, कार्ाक्षेर, भकु्तानी प्रर्क्रर्ा लगार्ि र्वषर्का 
कागजाि उपलब्ध भएको छैन । त्र्स्िै कार्ाालर्मा पेश भएको प्रतिवेदनमा संस्थाले घोडाघोडी 
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नगरपातलकाको साथ साथै धनगढी उपमहानगरपातलका, टीकापरु नगरपातलका, जानकी गाउँपातलकामा 
गरेको कामको र्ववरर् समेि समावेश गरेको छ । एउटै कार्ाक्रम र एउटै प्रतिवेदनका आधारमा अन्र् 
स्थानीर् िहबाट पतन सोही कार्ाक्रमको लातग सोही संस्थालाई रकम भकु्तानी भएको देर्खन्छ । र्सरी 
भकु्तानी गदाा एउटै कार्ाक्रममा दोहोरो भकु्तानी हनुे सम्भावना रहने भएकोले संस्थासँगको सम्झौिा, 
अनसुारको िातलम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको प्रमार् कागजाि  एर्कन भएर मार रकम भकु्तानी गनुापदाछ । 

77.  बढी भकु्तानीः÷ संघीर् सशिा अनदुान बजेट खचा गदाा स्वास्थर् िथा जनसंखर्ा मन्रालबाट जारी गरीएको 
आतथाक वषा २०७६।७७ मा सशिा अनदुान िफा  स्थानीर् िहबाट कार्ाान्वर्न गररने स्वास्थर् सम्बन्धी 
कार्ाक्रमहरुका लातग सञ्चालन मागादशान अनसुार खचा गनुापदाछ । जनस्वास्थर् अतधकृि श्री कैलाश कुमार 
राविले स्वास्थर् संस्थाका सम्पूर्ा कमाचारीका लातग संक्रमर् रोकथाम िथा स्वास्थर् संस्थाजन्र् फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी िातलम सञ्चालन गना तलएको पेश्की फर्छ्यौट गदाा कार्ाक्रम सञ्चालन मागादशानले 
िोकेको भन्दा देहार्बमोर्जम वढी खचा भकु्तानी लेखेकोले बढी भकु्तानी रुकम रु.31200.00 असलु गरी 
दार्खला गनुापदाछ ।   
भकु्तानी तलनेको 
नाम 

वापि सेशन भकु्तानी भएको हनुपुने  बढी 
भकु्तानी 

दर  रकम दर  रकम 

र्वतभन्न व्र्र्क्त उद् घाटन 
समापनमा सहभागी 

 ३९ 
जनाले 
भत्ता 
तलएको 

१००० ३९००० २०० ७८०० ३१२०० 

 

 

 

 

 

 

 

31200.00 

78.  संघीर् शसिा िफा बाट िलव भकु्तानीः÷ १०५÷२०७७।३।११ अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, 
२०७४ को दफा ९ (२) अनसुार शसिा अनदुान प्रदान गदाा नेपाल सरकारले र्ोजना कार्ाान्वर्न गने 
सम्बन्धमा आवश्र्क शिा िोक्न सक्नेछ र सम्वन्धीि प्रदेश िथा स्थानीर् िहले त्र्स्िो शिाको पालना 
गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले शसिा िफा  र्वतनर्ोर्जि वजेट िोकीएको शिा र्वपरीि हनुे गरी 
करारका स्वास्थर् िफा का १९ जना कमाचारीलाई अषाढ मर्हनाको िलव रु.३०२२०० र भौ. नं. 
१३३÷२०७७।३।१४ बाट क्वारेन्टाइनमा कार्ाालर् सहर्ोगी करारमा भनाा गरी जेष्ठ १२ देर्ख आषाढ 
मसान्िसम्मको रु.२६००० गरी जम्मा रु.३२८२०० भकु्तानी गरेको रकम तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

३२८२००.00 

79.  अनगुमन भत्ताः÷ संघीर् सशिा अनदुानमा प्राप्त भएको बजेट संघीर् नम्सा अनसुार न ै खचा हनुपुनेमा 
नगरपातलकाले देहार्का कार्ाक्रममा नम्सा वेगर भ्रमर् आदेश नै स्वीकृि नगरी भकु्तानी ददएको रु.  
तस.नं.  भौ.नं. कार्ाक्रम रकम  करकट्टी खदु भकु्तानी 
१. १०÷२०७६।६।९ क्षर्रोग कार्ाक्रम ३००० ४५० २५५० 

२. १२÷२०७६।६।१० स्वास्थर् संस्थाको वार्षाक सतमक्षा गोष्ठी ६००० ९०० ५१०० 

३. ४१÷२०७६।१०।१७ माटो परीक्षर् १३५०० २०२५ ११४७५ 

४. ११३÷२०७७।२।१७ तनर्तमि िथा पूर्ाखोप ददगोपना २०००० ३००० १७००० 
५. १२७÷२०७७।३।२४ आमा सरुक्षा कार्ाक्रम १०००० १५०० ८५०० 
६. १५२÷२०७७।३।२६ पोषढ कार्ाक्रम ५९४०० ८९१० ५०४९० 
७. १५५÷२०७७।३।२७ औलो तनर्न्रर् कार्ाक्रम २४००० ३६०० २०४०० 
जम्मा १३५९०० २०३८५ ११५५१५  
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80.  पदातधकारीलाई पेश्कीः÷ ७९÷२०७७।१।२६ तनवाार्चि पदातधकारीलाई पेश्की ददइ कार्ा गराउन नहनुेमा 
कार्ाालर्ले १२ वडाका वडाअध्र्क्षलाई गरीमा धानको र्वउबाट प्रभार्वि कृषकहरुलाई राहि र्विरर् गने 
गरी जम्मा रु.२८३८९८७।९६ पेश्की उपलब्ध गराइएको छ । आइन्दा पदातधकारीलाई पेश्की 
उपलब्ध गराई कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने कार्ा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

 

81.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ५१ (५७ र्वद्यालर् मध्रे् समार्ोजन भइ ५१ र्वद्यालर् कार्म भएका िर अदालिबाट Stay 
order जारी भएकोमा ५१ र्वद्यालर्माफा ि नै पठनपाठन हनुे गरेको) सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक 
दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।  

र्वद्यालर्को नाम र्शक्षक दरबन्दी पदपूतिा पदपूतिा मध्रे् करार र्वद्याथी संखर्ा 
५१ र्वद्यालर् ३२३ ३२३ २२८ १७९२४  

 

82.  धातमाक र्वद्यालर् अनदुानः÷ अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार शसिा अनदुान प्रदान 
गदाा नेपाल सरकारले र्ोजना कार्ाान्वर्न गने सम्बन्धमा आवश्र्क शिा िोक्न सक्ने र सम्बन्धीि प्रदेश 
िथा  स्थनीर् िहले त्र्स्िो शिाको पालना गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले   सावाजतनक र्वद्यालर्मा 
अध्र्ार्नरि र्वद्याथीहरुका लातग छारवृत्ती कार्ाक्रमको बजेट खचा र्शषाक फरक पारी परम्परागि धातमाक 
र्वद्यालर् अनदुान कार्ाक्रम अन्िगाि सनािन धमा संस्कृि वेद र्वद्याश्रमलाई एकमषु्ट रु.२४१००० तनकासा 
अनदुान ददएको छ । र्सरी िोकीएको कार्ाक्रम भन्दा फरक पने गरी ददइएको तनकासा अतनर्तमि 
देर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 

२४१००० 
83.  र्वज्ञान प्रर्ोगसाला अनदुानः÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न तनदेर्शका २०७६।७७ को तस.नं. ९.८ अनसुार 

माध्र्तमक र्वद्यालर् र्वज्ञान प्रर्ोगशाला अनदुान कार्ाक्रमको लातग कार्ाालर्ले रार्रर् मा.र्व. रामपूर सँग 
र्वज्ञान प्रर्ोगशाला संग सम्बन्धीि सामाग्री खरीद गने गरी रु.६५०००० अनदुान ददएकोमा र्वद्यालर्ले 
सम्झौिामा खरीद गने भतन उल्लेख नभएका सामाग्री (टेवल, दराज, कुशी, पंखा आदद) मा रु.१४९२२५ 
खचा गरेको छ । र्सरी सम्झौिाको र्वपरीि हनुे गरी भएको खचा अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 
 
 
 

१४९२२५ 
84.  सेनीटरी प्र्ाड खरीदः÷ र्शलबन्दी दरभाउको आधारमा न्रू्.सी.आर. इन्ट्रप्राइजेजसँग तमति २०७७।३।१२ 

मा खरीद सम्झौिा गरी रु.१६९५००० को सेनीटरी प्र्ाड खरीद गरी भकु्तानी भएको छ । सावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ अनसुार २० लाख सम्मको औषतधजन्र् स्वास्थर् सामाग्री सोझै 
खरीद गना पाउने िर खरीद गदाा त्र्सको सम्झौिामा र्वतभन्न र्वषर् उल्लेख गरेर खरीद सम्झौिा गना 
सर्कने उल्लेख छ । नगरपातलकाले सेतनटरी प्र्ाड खरीद गदाा सम्झौिा अवतध, प्र्ाडको गरु्स्िर 
लगार्िका र्वषर् उल्लेख नगरी खररद गरेको देर्खन्छ । वार्षाक रुपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने गरी खरीद एवं 
र्विरर् गनुापने उक्त स्वास्थर् सामाग्री आतथाक वषाको अर्न्िम मर्हनामा खरीद गररएकाले उक्त सामाग्री 
सम्वर्न्धि र्वद्याथीले आवश्र्किा अनरुुप प्रर्ोग गना नपाउने र्स्थिी देर्खर्ो । र्स्िा सामाग्री शैर्क्षक 
सरहरु हुँदाको समर्मा खरीद गरी उपर्ोग हनु ुपदाछ ।  

 

85.  वढी ग्रडे भकु्तानीः÷ र्शक्षकको िलब भत्ता भकु्तानी गदाा र्शक्षक र्किावखानाबाट पाररि भएको िलवी 
प्रतिवेदनका आधारमा भकु्तानी गनुापनेमा नगरपातलकाले तसिाकुण्ड मा.र्व. का र्शक्षक श्री पदमराज 
ओझाको िलवी प्रतिवेदन अनसुार मातसक ग्रडे रु.४७०० हनु ु पनेमा रु.५६४० भकु्तानी गरेको मातसक 
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रु.९४० का दरले १ वषाको जम्मा रु.१२२२० वढी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी रकम असलु गरी 
दार्खला गनुापने रु. 

 

१२२२०.00 

86.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले  भौ.नं. 
४७÷२०७६।१०।२९ र भौ.नं. ११४÷२०७।३।१७ बाट क्रमश रु.८२४५६८ र रु.५९५६३१ 
गरी रु.१४२०१९९ को औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार 
छनः 

 

86.1.  मूल्र् रार्रर् परपतरकामा प्रकाशन भएको औषधीको मलु्र् अनसुारको ओषतध खरीद कार्ा नगरेको,  

86.2.  आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त तमति 
उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट Specification अनसुार परीक्षर् गरेर र्जन्सी दाखीला गने नगरेको 
िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होइन भन्ने लेवलमा खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

86.3.  खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ु पनेमा औषतधको भण्डारर्को व्र्वस्था नभएको भतन  
एकमषु्ट घटाउन ेगरेको । 

 

86.4.  िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी  औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला 
िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी सारेर र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

87.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी 
कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा,  कार्ाालर्ले 
बेरोजगारको प्रथतमर्ककरर् गने सूचकहरु िर् नगरेको कारर् पना आएका वेरोजागरी तनवेदनलाई छानर्वन 
गरी वेरोजागारको िथर्ाङ्क एर्कन गना सकेको देर्खएन ।  कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका 
लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार खररद भएको, 
खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश 
र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक र्ोजना छनौट भएका देर्खन्छन ् । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन 
अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स 
कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा पाइपलाईन र्वस्िार, सडक स्िरोन्निी, नातल ममाि 
लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी ४९६ जनालाई समग्रमा ६९९२ ददन र औषिमा १४ ददन मार 
रोजगारी उपलव्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक खचा र कार्ाक्रम खचा समेिमा रु.४०५६३२० खचा 
लेखेको छ । उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना 
भएको देर्खंदैन । रोजगारी सृजना सर्हि स्थानीर् िहमा भौतिक पूवााधार र्वकास िथा स्वरोजगारी क्षमिा 
अतभवृर्र्द् गने प्रमखु लक्ष्र् रहेको उक्त कार्ाक्रममा रोजगारमखुी र्ोजना कार्ाान्वर्न गदाा बजेट, 
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बेरोजगारीको संखर्ा र सम्भाव्र् र्ोजना समेि तमल्ने गरी कार्ाक्रम छनौट एवं स्वीकृि गरेर कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गनुा पनेमा सो वेगर वजेट खचा भएको छ । सञ्चातलि कार्ाक्रमको संर्क्षप्त र्ववरर् 
देहार्बमोर्जम रहेको छः 

तस.नं. कार्ाक्रम/र्ोजना संचालन रोजगार 
संखर्ा 

रोजगारी 
प्राप् ि गरेको 
ददन 

कुल खचा  
रकम 

िलबमा खचा  
भएको रकम 

1.  झापालीको घरदेर्ख कल्जगुी जोड्ने 
बाटोको पखााल तनमाार् िथा माटो भरान 

२० ३५ ४००००० ४००००० 

2.  खानेपानी पाइपलाइन र्वस्िार टनकपरु 
देर्ख छर बडुवालको घर सम्म 

६५ १२ ४००००० ४००००० 

3.  र्पकतनक स्थलमा बाटो तनमाार् िथा 
बकृ्षारोपर् 

२६ २१ २८१८४० २८१८४० 

4.  तसम्थरी बरदवा टोल बाटो तनमाार् ३१ ६ ९९०५४ ९४६४० 
5.  र्जराईिी टोल बाटो तनमाार्  ३२ २८ ४९५७४० ४७२१६० 
6.  फाराम ख टोल शान्िी टोल नर्जक 

बाटो तनमाार् 
३२ २८ ४९५७५० ४७२१६० 

7.  जतल जरही खोलामा जैर्वक िटवन्धन २२ १८ २९९८०९ २१०३४० 
8.  घरु्न्मभाकल कान्द्रा नदद जैर्वक 

िटवन्धन तनमाार् 
२६ ३० ५७३४१३ ४०७१६० 

9.  तससैर्ा छदालाल कान्द्र नदी ठोक्कर  २० ८ ९५०२४ ९५०२४ 
10.  तससैर्ा कन्हैर्ालाल कान्द्रा नदी ठोक्कर २० ९ ९८६२६ ९८६२६ 
11.  आम्वासा कान्द्रा नदद ठोक्कर तसरान २० ८ ८९७९० ८९७९० 
12.  आम्वासा कान्द्रा नदद ठोक्कर उत्तर िफा  २८ ५ ८९७९० ८९७९० 
13.  आम्वासा कान्द्रा नदद ठोक्कर परुानो 

वर्स्ि पूवा 
१८ ९ ८९७९० ८९७९० 

14.  जवलपरु कान्द्रा नदद ठोक्कर उत्तर िफा  १७ १० ९३९१० ९३९१० 
15.  जवलपरु कान्द्रा नदद ठोक्कर पूवा िफा  २७ ६ ९४६२४ ९४६२४ 
16.  िप्पा कान्द्रा नदद ठोक्कर उत्तर िफा  १६ १० ८९७९० ८९७९० 
17.  िप्पा कान्द्रा नदद िटबन्धन पूवा िफा  २९ ६ ८९७९० ८९७९० 
18.  मगुाहवुा कान्द्रा नदद िटबन्धन पूवा िफा   २६ ६ ८९७९० ८९७९० 
19.  मगुाहवुा कान्द्रा नदद िटबन्धन उत्तर 

िफा  
२१ ८ ८९७९० ८९७९० 

जम्मा ४९६ १४ ४०५६३२० ३७४९०१४ 
उल्लेर्खि १९ र्ोजना मध्रे् १५ र्ोजनामा नगरपातलका र प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमको लागि 
साझेदारी रहेको देर्खर्ो । जसमा नगरपातलका िफा  रु.६७००००० को र्ोजनामा प्रधानमन्री रोजगार 
कार्ाक्रमका १५ र्ोजनाबाट रु.२६७८००० बराबरको अनमुान गरी श्रतमक ज्र्ाला वापि 
रु.२४९९७१४ खचा भएको छ । र्सरी खचा गदाा नगरपातलका िफा का कार्ाक्रमममा जनसहभातगिाको 
अंश समावेश नगरी परैु बजेट खचा भएको देर्खन्छ ।  
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88.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम सचुीमा समावेश 
भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने िथा 
भकु्तानी गदाा कामदारहरुको बैंक खािा खोली कुल लागिको 70 प्रतिशि रकम श्रतमकको खािामा जम्मा 
गनुापने र अतधकिम श्रम लाग्ने गरी र्ोजना छनौट गनुापने उल्लेख छ । पातलकाले र्स बषा छनौट भएका 
र्ोजनाहरु पातलका र कार्ाक्रमको लागि सहभातगिामा स चलन भएका देर्खर्ो ।झापालीको घरबाट 
कल्जकुी जोड्न ेबाटोको नदी छेउको ओरालो देर्ख नदीको पलु सम्म पखाालको लातग उपभोक्ता सतमति 
गठन गरी सो र्ोजनामा प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िरगि छनौट भएका कामदारलाई सो काममा 
पठाएको भतन प्रधानमर्न्र रोजगार कार्ाक्रमबाट रु.400000 र नगरपातलकाबाट रु.248176 गरी 
रु.684176.00 भकु्तानी गरेको देर्खर्ो ।सो कार्ाको लातग लागि अनमुान अनसुारको कार्ा सम्पन् न 
प्रतिवेदन रु.688442.71 रहेकोमा उक्त कार्ाको लातग नम्सा अनसुार रु.328344.37 बरावरको श्रम 
लाग्न े देर्खन्छ िर श्रमबापिको रकम भतन रु.400000.00 खािामा राखेको देर्खर्ो । जानपुने भन्दा 
रु.71656.00 बढी भकु्तानी भएको उपभोक्ताबाट असूल गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71656.00 

89.  441/077/3/24 टनकपरु देर्ख छर वडुवालको घर सम्म खानेपानी पाइप र्वस्िार उपभोक्ताबाट 
खानेपानी र्वस्िार गरेवापि प्रधानमर्न्र रोजगार कार्ाक्रमबाट रु.400000 र नगरपातलकाबाट 
रु.499437.00 गरी रु.899437.33 को कार्ा सम्पन् न गरी परैु रकम भकु्तानी गरेको छ । उक्त 
कार्ाको लातग नम्सा अनसुार रु.574071.00 बरावरको श्रम लाग्ने देर्खन्छ िर श्रमबापिको रकम भतन 
400000.00 मार श्रतमकको खािामा राखेको देर्खर्ो ।उपभोक्ताबाट भएको काममा जनश्रमदान कट्टा 
गरी भकु्तानी ददनपुनेमा रु.298998.00 वरावरको लेवर खचा उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोले 
श्रतमककै खािामा सो रकम जान ु पनेमा उपभोक्ता सतमतिको खािामा भकु्तानी भएकोले सो रकम असलु 
गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

298998.00 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   
90.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 

अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूँजीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 2 प्रतिशि का दरले तबलबाट 
र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व.२०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि 
रु.२१९२७९७.५८ कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

91.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 
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92.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रवर्द्ान गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ ।  

 

93.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 
कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम 

तलर्टल चोक र्पपल डाँडा वेलार रोड 
वडा नं१ ररङरोड । 

डोकेवजार देखी वडा  नं ५ 
कार्ाालर् सम्म 

मलुलाइट डेकोर जे .तभ.  १९३७८७०। १९३७८७०.00 

र्चतडर्ा िाल, चर्टर्ा िाल, वडा ११ 
र १२ कार्ाालर्को वाटो 

तडप इर्न्जतनर्ररङ कन्सल्ट एण्ड 
ररसजा प्रा .तल.  

१९३७८७०। १९३७८७०.00 

नाउटी वजार थमु्की शार्न्िपरु 
साँडेपानी र्वज गाँउ धसुर रोड वडा 
अर्फस वडा नं २, तसरानगर, 
टनकपरु चोक, होम स्टे रोड, रिपरु 
र्पपल टोल, फारम, झोलङु्गे पलु 
कातलका मर्न्दर तभतर वाटो 

मलुाइट तसतभल सोलसुन प्रा .तल.  १९३७८७०। १९३७८७०.00 

डुङ्गा तगटी वालवुा को IEE र्ारा इर्न्जतनर्ररङ सतभसेस १२९७२४०। १२९७२४०.00 
नपा भवन िथा वडा कार्ाालर् भवन 
को IEE 

एक्सपट पोइन्ट  एण्ड ररसचा 
प्रा.तल. 

१८८४८४०। १८८४८४०.00 

 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुन ैआधार नतलई स्वीकृि बजेट 
बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा पातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त 
प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा पातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो 
कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि 
नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

 

94.  परामशा सेवाः÷ सावाजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि जनशर्क्तबाट 
नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा तनर्म अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी 
प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका परामशा सेवाको 
खररदमा गदाा प्रतिस्पधााबाट आतथाक, प्रार्वतधक प्रस्िाव माग गरी प्रार्वतधक प्रस्िावमा उच्चिम अंक ल्र्ाउने 
परामशादािाको आतथाक प्रस्िाव मूल्र्ाङ्कन गरी घटी दररेट पेश गने परामशादािाबाट र्स्िो सेवा खरीद 
गनुापनेमा सो वेगर  र्वतभन्न ५ फमासँग र्शलवन्दी वोलपरका आधारमा परामशा सेवा तलएकोमा प्रार्वतधक र 
आतथाक प्रस्िाव माग गरी प्रतिस्पधामा छनौट गरेका फमाबाट कार्ा गराउन ुपनेमा आतथाक प्रस्िाव मार पेश 
गरी छनौट गरी सम्झौिा भई रु.8504380.00 भकु्तानी भएको छ । नगरपातलकाको मौजदुा उपलब्ध 
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जनशर्क्तबाट हनु सक्ने कार्ाको लातग प्रतिस्र्धाको माध्र्मले परामशा सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको 
देर्खएन । 
तस.नं.  र्ोजनाको नाम खरीद सम्झौिा भएको 

परामशादािाको नाम  
भकु्तानी रकम 

1.   Detail engineering survey 
drawing cost estimate to 
different Road 37.3 K.M. 

Moonlight civil solution 
Pvt.Ltd./Deep eng. 
Research J/V 

1963940.00 

2.  Detail Survey desigh drawing 
and cost estimate 25 km 

Moonlight civil solution 1963940.00 

3.  Preparation of mastee plan, 
Eng. Design, Drawing and cost 
estimate तछदे्र िाल 5 Km Road  

Dip Engineering consult 
and Research Pvt.Ltd 

1963940.00 

4.  घोडाघोडी नगरपातलका तभरका कान्द्र 
डोडा लगार्िका नददहरुको IEEगने 
कार्ा  

Yatra Engineering 
Consultancy 

648620.00 

5.  घोडाघोडी नगरपातलका क्षेर तभरका 
तनमाार्ातधन र्वतभन्न भवनको प्रारर्म्भक 
वािावरर्ीर् परीक्षर् कार्ा (IEE) 

Expert point and 
Research Center  

1963940.00 

जम्मा 8504380.00  
95.  सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, २०७१ 

को बुदँा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनाका लातग प्रर्ोग 
गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार गरी मानक अनरुुप भए 
नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले 
सम्बन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोर्जम रु.१८४१५८० खचा गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको 
सूचना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । र्स्िा सफ्वेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

 

96.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोर्जम भए 
नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ु पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको 
पाइएन ।  

 

97.  गि बषाको भकु्तानी ददन बाकँीः कार्ापातलकाले गि वषाहरुमा सालवसाली रुपमा कार्ाान्वर्नमा आएका र 
वषाान्िमा सम्पन्न हनु नसकेको र्ोजनाहरुको बाँकी भकु्तानी चाल ुवषामा कार्ाापातलकाको नीतिगि तनर्ार्का 
आधारमा गरीएको उल्लेख गरेको छ । िर नगर सभाबाट र्स्िा अधरुा अपरुा र्ोजनाहरुको सम्पन्न हनु 
बाकँी कार्ालाई तनरन्िरिा ददई सम्पन्न गना आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरेको छैन । साथै सालवसाली 
सञ्चातलि र्स्िा अधरुा कार्ाक्रमको सार्वकमा भकु्तानी ददन वाँकी र्ोजनागि कच्चावारी समेि प्रमार्र्ि 
नगरेकोले के आधारमा भकु्तानी भएको हो सो समेि एर्कन हनुे अवस्था छैन । र्स्िा र्वगिका अधरुा 
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र्ोजना सम्पन्न गना वार्षाक कार्ाक्रममा समावेश गरी र्ोजना कार्ाान्वर्न गरेर भकु्तानी ददनपुनेमा सो वेगर 
आकर्स्मक भैपरी आउने र्शषाकको र्वतनर्ोर्जि रु.१ करोड बजेटबाट िपर्शलका र्ोजनाहरुमा भकु्तानी 
भएको देर्खर्ो र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 
भौ.नं. र तमति भकु्तानी भएको र्ोजना∕पाटीको नाम भकु्तानी रकम 
६÷२०७६।५।२६ कलस तनमाार् सेवा  १४५१०६ 
७÷२०७६।५।२६  जीवन जागरुक कृषक समूह ९९८३० 
८÷२०७६।५।२६ घोडाघोडी मर्हला कृषक समूह १००३३० 
९÷२०७६।५।२६ जनिा वहउुदे्दश्र्ीर् कृषक समूह ९८२६६ 
१०÷२०७६।५।२६ घोडाघोडी कृषक समूह १२५००५ 
११÷२०७६।५।२६ लक्ष्मी कृषक समूह १०७१८० 
१२÷२०७६।५।२७ वाडा नं. १० ठागरुाम चौधरी घर पर्िम शरेुश चौधरी घरसम्म सडक तनमाार् 

उपभोक्ता सतमति 
३८१००० 

१३÷२०७६।५।२७ रू्.एस. कन्रक्सन  २९२९३९ 
१४÷२०७६।५।२७ र्व एण्ड र्व र्वल्डसा २३४३९० 
१५÷२०७६।५।२७ सरैर्ा नगर स्वास्थर् केन्द्र  ४२००० 
१६÷२०७६।५।२७ इन्द्र कँुवरको घरदेर्ख प्लाण्ट तमलसम्म सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमति ३९२००० 
१८÷२०७६।५।२७ वाडा नं. ७ कोवा गाउँ कल्भटा नमाार् उ.सतमति  ६८६००० 
१९÷२०७६।५।२७ वाडा नं. ७ हरीनगर मक्तान टोल एवं खा.पा. १४८८५८ 
२०÷२०७६।५।२७ वाडा नं. ४ गरे्शपरु सडक तन.उ.स. ३२६०१० 
२४÷२०७६।५।२७ वाडा नं. १ पानी तनकासका लागी ह्यमुपाईप खरीद ज.उ.स.  ९५४६३० 
२९÷२०७६।६।१ रजेना पानी व्र्वस्थापन उ.स. १३०१८०८ 
३०÷२०७६।६।१ वाडा नं. ९ को हू्यमपाइप खरीद िथा जडान उ.स. ८८२००० 
३१÷२०७६।६।१ अमर सर्हद स्मतृि आ.र्व. छुट रकम ६७९६७ 
३३÷२०७६।६।२ वाडा नं. १२ जनर्प्रर् सा. वन उ. मतसति २९३७५५ 
३५÷२०७६।६।३ मलौवा कर्पल कँुकरको घर देखी दर्क्षर् िेज वहादरु घर सम्मको सडक तन.उ.स. ३१६३०४ 
३८÷२०७६।६।२ वाडा नं. १२ र्शवपूर टोल र्वकास सतमति ६३५०६ 
४०÷२०७६।६।६ वाडा नं. १२ जनवषाा र्शव प्रा.र्व. देर्ख कान्द्रा नदी सम्मको सडक तनमाार् उ.स. ३५५२४४ 
४१÷२०७६।६।७ स.ुप. मोहन्र्ाल कृर्ष िथा पशपुालन व्र्सार् प्रा.ली. अनदुान ७८४००० 
४२÷२०७६।६।७ वाडा नं. ७ तभतरबाटोमा खाल्टाखलु्टी ग्राभेल भरेको खचा ९४४४९४ 
४३÷२०७६।६।७ वाडा नं. १२ को गरही िाल तस. कुलो तन.उ.स. ६२५०७९ 
५३÷२०७६।६।९ वाडा नं. १२ गरुही गाउँ बस्िी व्र्वस्थापन उ.स.  ५८६५०२ 
५४÷२०७६।६।९ वाडा नं. १२ तरवेर्ी बजार िथा र्शवपूर रामनाथ उ.स. ३४१२२७ 
५८÷२०७६।६।९ लठैर्ा खा. पा. याङ्की तन.उ.स. ९८०००  

98.  १८÷२०७६।५।२७, कौवा गाउँ कल्भटा तनमाार् उ.स. लाई कल्भटा तनमाार् कार्ाको स्वीकृि ल.ई. 
रु.८७५४८५।८९ गरी सोही रकममा उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा भएकोमा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन 
अनसुार रु.८७९१३२।÷ कामको मूल्र्ाङ्कन गरी ल.ई. भन्दा बढी रकमको काम गरेको मूल्र्ाङ्कन गरी 
उपभोक्ताको सम्झौिामा उल्लेख गरेको श्रमदानको अंश रु.१७५४८५ मा वृर्र्द् गरी रु.१७९१३२।÷ 
गरेको भनी कार्ालर्बाट व्र्होने अनदुान रु.७०००००।÷ पूरै खचा गरेको छ । सम्झौिामा उपभोक्ताको 
वील िथा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको श्रमदानको अंश देर्खदैन । कार्ाालर्बाट व्र्होने रकम 
कूल मलु्र्ाङ्कनबाट घटाई बाँकी कार्ा उपभोक्ताको र्ोगदान भनी प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ । 
उपभोक्तासँगको सम्झौिा रकम परैु भकु्तानी तलने मनसार्ले बढी तनमाार् कार्ाको मापन मूल्र्ाङ्कन गरी सवै 
उपभोक्तासँग सम्झौिा अनसुारकै रकमको परैु भकु्तानी गने गरेको छ । वास्िर्वक कार्ाको मार प्रार्वतधक 

 



36 

 

कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वील स्वीकृि गरेर भकु्तानी गने िफा  कार्ाालर्को पहल हनुपुदाछ ।  

99.  २४÷२०७६।५।२७, पानी तनकासका लातग ह्यमुपाईप जडान िथा नाली तनमाार् उ.स.लाई गि वषामा 
खरीद गरेका ह्यमुपाईपहरु र्सवषा गाडेको ग्राभेल, PCC, Soling जस्िा कार्ाहरु गरेको कार्ाको भकु्तानी 
गरेकोमा ह्यमुपाईपको खचा समावेश गरेको देर्खएन । हाल र्वतभन्न १९ स्थानमा ह्यमुपाईप खन्ने, पनेु कार्ा 
गरेको भनी रु.९५४६३०।÷ हू्यमपाईप र्वच्छाउन ७५.६२ cum खन्ने पनेु लगार्िका PCC, Stone 
soling को समेि रु.११९९३५२।÷ को वील प्रमार्ीकरर् भएकोमा ह्यमुपाईपको खचा भएको देर्खएन । 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा गि वषा खरीद भएका हू्यमपाईप  र्स वषा जडान भएकोले जडान भएका ह्यमुपाईप 
खचा भएको आधारमा र्वलमा जनाई MB अद्यावतधक गनुापनेमा गरेको छैन ।गि वषा खरीद गरेका 
हू्यमपाईप चाल ुआ.व. मा जडान भएको अतभलेख अद्यावतधक गरेर मार जडान कार्ाको र्वल भकु्तानी हनु ु
पदाछ ।  

 

100.  प्रा.ली. कम्पनीलाई अनदुान उपलब्ध गराएकोः÷ भौ.नं. १४१, सदुरु पर्िम मोहन्र्ाल कृर्ष पश ुप्रवर्द्ान 
व्र्वसार् प्रा.ली को कोल्डस्टोर हािा तभर coling water tank  तनमाार् गना ल.ई.१०१४१८० को 
Detail estimate cost स्वीकृि गरी रु.८०००००।÷ अनदुान ददन बाटो ग्राभेलको वजेट रकमान्िर 
गरी गि आ.व.को कार्ाक्रमको र्स वषा भकु्तानी ददएको छ । तनजी कम्पनीको लातग अनदुान कार्ाान्वर्न 
गना २०७६।३।१० मा सम्झौिा गना उक्त प्रा.ली.ले अनरुोध गरेकोमा नक्कली उपभोक्ता सतमति अध्र्क्ष 
राम वहादरु रावलको नाम राखी खडा गरेर उक्त सतमति माफा ि कार्ा गराएको भनी भकु्तानी तलएको छ । 
अिः प्रा.ली. कम्पनीको कार्ाका लागी पातलकाले उपभोक्ता सतमति खडा गरी भकु्तानी ददएको खचा तनर्म 
सम्मि नदेर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
८०००००.00 

101.  ६२÷२०७६।६।१०, वाडा नं. २,३,५ नं का वाटोहरु ममाि गरेको भनी महाकाली कन्रक्सनलाई 
रु.४८८६७१।÷ भकु्तानी भएको छ । र्वतभन्न २० स्थानमा Loos Gravel  हाल्ने १५० mm दरमा 
453.78 m2 रु.९५३ दरले कुल लम्वाई (१३.५७×४.१८×०.४०) Measurement गरी भकु्तानी भएको 
देर्खर्ो । २० वटा वाटाहरुमा chanage wise loos gravel हालेको detail measument का आधारमा 
वीलको भकु्तानी गनुापनेमा सो वेगर L.S. मा सव ैबाटाको बराबर Cum देखाइ प्रार्वतधक मापन गरेको 
आधारमा रकम भकु्तानी गना तमल्लेन नदेर्खएको रु. 
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102.  १००,११९÷ सखुखड भजनी सडक १५८० मीटर कालोपरेको कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ी श्री तनरज 
कन्रक्सनलाई दोस्रो रतनङ्ग वील सम्म रु.७४३८६९४।÷ भकु्तानी भएकोमा Formulation of embarnmat 

including completion with preparation of sub grade by grader भनी अर्न्िम वीलमा ९४८०।÷ sqf को 
प्रति  sqf ७०.२० का दरले रु.६६५४९६।÷ भकु्तानी भएकोमा नापी र्किावको मूल्र्ाङ्कनमा ८६९० 
Sqm मार मापन प्रमार्र्ि भएको देर्खएकाले बढी र्वल अनसुार ७९० Sqm को ७०.२० ले 
रु.५५४५८।÷ िथा Provisional items को र्वमाको रतसद वेगर रु.१०००००।÷ ल्र्ाव टेष्ट ररपोटा िथा 
र्वजक वेगर थप भकु्तानी भएको रु.१०००००।÷ समेि बढी र र्वजक वेगर भकु्तानी भएको 
रु.२५५४५८।÷ को प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असूल हनुपुने रु. 

२५५४५८.00 
103.  ठे.नं. ६७,३०७५।७६ सखुखड भजनी रोडको कालोपरे कार्ाको ल.ई. १३४२३३२२।३९ (Vat बाहेक) 

स्वीकृि भई तनमाार् व्र्वसार्ी तनरज कन्रक्सन प्रा.ली. सँग रु.७३४०५३६।÷ (४५.३२ प्रतिशि घटी) 
 
 
 



37 

 

कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सम्झौिा भएको छ । उक्त र्ोजनाको कालोपरे कार्ा २०७६।२।२८ मा सम्पन्न गनुा पनेमा ६ मर्हनाको 
म्र्ाद आ.व. २०७५।०७६ मै सर्कएको, थप म्र्ादको लातग तनवेदन पतन पेश नभएको, कार्ाालर्बाट 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न गना िरिाकेिा समेि लगाएको देर्खएन । हालसम्म सम्झौिा भन्दा रु.९८१५८।÷ 
बढी भकु्तानी गई सकेको अवस्थामा र्ोजना र्वतधवि सम्पन्न भएको देर्खएन । सावाजतनक खरीद ऐन, 
२०६३ को दफा ५६, तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० िथा सम्झौिाको GCC 47.1 अनसुार ठेक्का 
अंकको अतधकिम १० प्रतिशिले हनुे रु.७३४०५३।६० असूल गरी म्र्ाद थप गने र वाँकी कार्ा सम्पन्न 
गनुापदाछ रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
७३४०५३.६० 

104.  २१२÷२०७६।११।१५, नगरपातलकाको नगर प्रोफाइल तनमाार्को लातग श्री समाज र्वकासमा 

गतिर्शलिा नामक गैर सरकारी संस्थासँग २०७५।११।२१ मा रु.१९६६७६५।÷ (भ्र्ाट समेि) 
भकु्तानी हनुे गरी ४ मर्हना तभर प्रतिवेदन बझुाउने शिामा सम्झौिा भएको छ । सम्झौिाको Aeticle-8 मा 
liquidity damage clause मा आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली अनसुार सम्झौिा अंकको अतधकिम २० 
प्रतिशिले र्ढलाईमा हजाना तिनुापने पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिाको व्र्वस्था उल्लेख छ । २०७६।५।२० 
सम्म उक्त प्रोफाइलको प्रतिवेदन िर्ारी कार्ा सम्पन्न गनुापनेमा २०७६।८।१६ मा म्र्ाद थपको लातग 
र्ढलो गरी तनवेदन पेश गरेको देर्खर्ो । उक्त तनवेदन उपर २०७६।८।१७ को कार्ापातलकाको 
वैठकबाट २०७६ पौष मसान्ि सम्म TOR अनसुारको कार्ामा थप कार्ा गनुापने व्र्होरा खोली म्र्ाद थप 
गरेकोमा ToR मा उल्लेर्खि बाहेकका थप कार्ा भए गरेको नदेर्खएको, थप भएको समर् तभर समेि 
कार्ा सम्पन्न गना नसकेकोले पःुन म्र्ाद थप गदाा Article-8 अनसुार अतधकिम ठेक्का अंकको १० 
प्रतिशिले हनुे हजाना रु.१९६६७६।५० असूल गरी म्र्ाद थप गने प्रर्क्रर्ा थालनी गनुा पनेमा सो वेगर 
पःुन २०७६ माघ मसान्ि सम्म कार्ापातलकाबाट म्र्ाद थप गरेको देर्खएकाले पटक, पटक म्र्ाद थप 
प्रर्क्रर्ाको उठान गदाा पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिा असूल गरेर म्र्ाद थपको प्रस्िाव पेश नगने प्रार्वतधक 
कमाचारीलाई र्जम्मेवार र जवाफदेही बनाई हजाना असूल गरी र्जन्सीमा आम्दानी बाध्न छुट भएको 
प्रोफाईल आम्दानी बाँधी अध्र्ावतधक गनुापदाछ रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१९६६७६.५० 

105.  रार्रर् स्िरका प्रकाशनबाट सरकारी सूचना प्रकाशन गदाा न्रू्निम १५ प्रतिशि छुट ददने प्रकाशन र 
सूचना र्वभाग र्वच भएको सम्झौिा अनसुार नगरपातलकाले सूचना प्रकाशनको भकु्तानी ददँदा न्रू्निम छुट 
सरु्वधा तलई भकु्तानी गनुापनेमा तनिल तमतडर्ा प्रा.ली. माफा ि प्रभाव दैतनक, कार्न्िपरु, गोरखापरमा बोलपर 
स्वीकृिको आसर्को सूचना प्रकाशन गरेको भनी ३४०CC को प्रति colume रु.१६००।÷ ले र्वतभन्न ३ 
वटा र्वलबाट रु.६१४७२०।÷ िथा अन्र् ७ वटा तमतडर्ाबाट र्वज्ञापन गरेको भनी रु.७९०५६०।÷ 
समेि रु.१४०५२८०।÷ भकु्तानी भएकोमा तनर्मानसुार छुट तलएको छैन । तलनपुने छूट नतलई बढी 
भकु्तानी भएको रु. 

२१०७९२ 
106.  कार्ाालर् भवन तनमाार्ः÷ नगरपातलकाको प्रशासतनक भवनको स्वीकृि ल.ई. रु.७०५६३४३९।१२ 

(भ्र्ाट समेि) स्वीकृि भई ४ िल्ले नक्साङ्कन तडजाइन बमोर्जम रु.४१६१९६६४।÷ (32.64 प्रतिशि 
घटी) कवोल गने Sky-NS-K.D.S. J/V सँग २ वषा तभर सम्पन्न गने सम्झौिा भएको छ । 
२०७६।७।१८ मा सम्झौिा भएको उक्त प्रशासतनक भवनसँग सामदुार्र्क वनको जग्गा सर्टएको सो 
जग्गाको प्रर्ोगमा र्ववाद भई पटक पटक भवन तनमाार्को कार्ा रोर्कएर अपेर्च्छि प्रगति हनु सकेको 
देर्खएन । सम्झौिाका वखि ठेकेदारले Work progress Schedule पेश नगरेको, १६ मर्हना  
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र्वतिसक्दा र्ववादकै कारर् ३.५ िल्लाको Structureिर्ार हनुे क्रममा रहेको Finishing लगार्िका 
तलफ्टका संरचना बाँकी रहेको स्थलगि अवलोकनबाट देर्खर्ो । Civil work िफा  रु.४०७८००१५।÷ 
Finishing work िफा  रु.१४६७०८८१।२४, Electrification िफा  रु.३९४२२२४।२०  
Sanitation work िफा  रु.१०९४००८।÷ सर्हि ठेक्का स्वीकृि भएको उक्त भवनको हालसम्म पेश्की 
समेि प्रथम रतनङ्ग र्वल रु.१५०९३९६०।÷ (भ्र्ाट, आर्कर कट्टी गरेर) भकु्तानी भएको छ । ठेकेदारले 
सम्झौिा सँगै work Schedule पेश नगराएकोले िातलका अनसुार भवन तनमाार्को कार्ा एर्कन हनु सकेन 
िर भौतिक प्रगति अत्र्न्िै न्रू्न देर्खएको, कुल समर् ६७ प्रतिशि व्र्तिि भै सकेको अवस्थामा पातलकाले 
मातसक १ लाख भाडा खचा गरी कार्ाालर् अत्र्न्िै साघरुो अवस्थामा सञ्चालन गनुा परेको अवस्था छ । 
समर्मा भवन तनमाार् सम्पन्न हनु सक्ने अवस्था नदेर्खएकोले पातलकालाई थप अतिररक्त खचा थर्पने, 
भेरीएशन लगार्िका थप दार्र्त्व तसजाना हनु सक्ने सम्भावना बढेर गएको अवस्थाले ठेकेदालाई Revise 
working progress schedule पेश गना लगाई तनमाार् कार्ामा तिव्रिा ददएर िोर्कएको समर्तभर तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न गरी कार्ाालर् स्थानान्िरर् गनुापदाछ ।  

107.  बजेट अवण्डा राखी खचाः÷ नगरकार्ापातलकाले नगरसभामा पेश गने वार्षाक कार्ाक्रम र्कटानीका साथ 
प्राथतमकीकरर्का आधारमा पेश गने र र्वतनर्ोजन ऐन २०७६ अनसुार प्रर्ाप्त बजेट व्र्वस्था गनुापनेमा 
नगरपातलकाले भवन तनमाार् आन्िगाि रु.४ करोड आकर्श्मक भैपरीमा १ करोड समेि ५ करोड अवण्डा 
राखी कार्ापातलकाको पटके तनर्ार्का आधारमा भवन तनमाार् िफा को बजेट पेटी तनमाार्, काम्पाउण्ड 
व्र्वस्थापन, घेरावारका लातग सवै वडालाई २० लाखको दरले बाडेको देर्खर्ो । साथै आकर्स्मक भैपरी 
आउने िफा  अवण्डा राखेको रकम ६० वटा र्ोजना पटके तनर्ार्का आधारमा ग्राभेल, माटो, कालोपरे, 
खाल्टा खुल्टी पूने, हरूु्मपाईप खरीद लगार्िका रु. ५ लाख भन्दा साना प्र्ाकेज बनाई सोझै कोटेशन, 
उपभोक्ता समहु बाट बजेट खचा गरी रु.१२२९२२७५।÷ खचा लेखेको छ । आकर्स्मक भैपरी आउने 
र्शषाकको बजेट समेि नघाई वढी खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२२९२२७५ 

108.  नाफामूलक संस्था भवन तनमाार् अनदुानः÷ ३०९÷२०७६।११।७ श्री पहरुा कृर्ष सहकारी संस्थाको 
भवन तनमाार्का लातग भालफुाटाँ बजारमा सभाहलका लागी आकर्स्मक भैपरी आउने र्शषाकको अवण्डा 
बजेटबाट नगरपातलकाको िफा बाट रु.१२५००००।÷ िथा सम्बन्धीि संस्थाले रु.४५०८२७।÷ समेि 
व्र्होने गरी उक्त संस्थासँग बजेट िथा कार्ाक्रममा नपरेको कार्ाको लातग सम्झौिा भएको देर्खर्ो । उक्त 
संस्थालाई नगरपातलकाको िफा बाट अर्न्िम रतनङ्ग वीलको मापन मूल्र्ाङ्कन अनसुार रु.१२०३६९८।५६ 
भकु्तानी भएको छ । नाफामूलक संस्थाको स्थीर सम्पत्ती तनमाार्का लातग उत्पादनमूलक अनदुान खचा गनुा 
उपर्कु्त होइन ।   

109.  बषाान्िमा टुक्रा बनाई सडक ममािः÷ नगरपातलकाले गिवषाका बचि रकमबाट र्ो वषा र्वतभन्न साना 
सडकमा ग्राभेल, माटो भने कार्ा गरेको छ । र्स वषाको पूरँ्जगि बजेटमा कार्ाक्रम समावेश नगरी भैपरी 
आउने र्वर्वध अन्िगाि सो रकम राखी बजेट खचा गदै आएको छ । स्वीकृि कार्ाक्रममा नपरेका सडक 
ममाि गने कार्ाको वषाान्िमा छुट्टा छुटै्ट टुक्रा पारी रु.५ लाखको सीमा िोकी लागि अनमुानकै हाराहारीमा 
हािे कोटेशन पेश गना लगाई वषाादको समर्मा तनम्न सडकमा ग्राभेल भने माटो पटानी कार्ा सञ्चालन गरी 
भकु्तानी ददएको देर्खर्ो ।  
भौ.नं. र तमति  कार्ाको र्ववरर् ठेकेदारको नाम भकु्तानी रकम 
३२८÷२०७७।३।२ पहलमानपरु प्रहरी चौकी÷स्कुलसम्म बाटोमा श्री जर् श्री वाराही अर्जमा ३९०५९४।४९ 
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माटो पटानी कार्ा सप्लार्सा 
३४९÷२०७७।३।५  लोखरी जाने बाटो ममाि (कल्भटा सम्म) कावेली कन्रक्सन प्रा.ली. ३१४८३६ 
३४८÷२०७७।३।४ हकु्कुचोक देखी भट्टराईको घरसम्मको बाटो 

ममाि 
रेखा तनमाार् सेवा २०२६८४ 

३५०÷२०७७।३।५ लोखरी जान े बाटो ग्राभेल (कल्भटा देखी 
भगिपरु) 

महाकाली कन्रक्सन  ३१४७३३ 

३५२÷२०७६।३।६ अम्वासा खेलमैदान देर्ख तसमलरुख सम्म बाटो 
ग्राभेल कार्ा 

वौरवाहा कन्रक्सन प्रा.ली. २०३०२३ 

४५०÷२०७७।३।२५ जनकपरु देर्ख िप्ता सडक खाल्टा पनेु कार्ा  र्शवनन्दा कन्रक्सन  ४८५५१५ 
४५३÷२०७७।३।२५ सखुखड भजनी खण्ड सडक खाल्टा पूने कार्ा  चन्द्र सरु्ा तनमाार् सेवा २८९३१६ 
४९८÷२०७७।३।२९ वाडा नं. ७ कण्ठेश्वर आ.र्व.को घेराबार कार्ा महख ुकन्रक्सन  ३४७३६२  
५०६÷२०७७।३।३०  वाडा नं. ५ जान ेबाटो ग्राभेल कार्ा  कलशी तनमाार् सेवा २४७८७० 

जम्मा २७९५९३३.४९  
110.  ४९७÷२०७७।३।३१, सखुखड दरख खा.पा. र्ोजना अण्डरग्राउण्ड याङ्की तनमाार् कार्ाको स्वीकृि लगि 

अनमुान रु.७१९०३२०।४९ मा अण्डरग्राउण्ड याँकी तनमाार्को लातग र्जल्ला समन्वर् सतमतिको लगानी 
४० लाख, नगरपातलकाको २६ लाख िथा उपभोक्ता सतमिर्कको रु.५९०३२०।४९ हनुे गरी उपभोक्ता 
सतमति सँग २०७७।२।१ तनमाार् सम्झौिा भएको छ । शरुुमा कूल सम्झौिा अंकको ३३ प्रतिशि 
रकम तनकासा ददई २०७७।३।२५ मा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गने लक्ष्र् रहेको उक्त पानी याङ्की 
वषाान्िमा प्रथम रतनङ्ग र्वल पेश भई रु.५५०१०८५।४० भकु्तानी भएको छ । सालवसाली कार्ाक्रम 
भएकोले उक्त र्ोजनाको सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३, तनर्मावली २०६४ अनसुार म्र्ाद थप हनुे 
अवस्था नरहेको चाल ु वषामा उक्त र्ोजनालाई थप बजेट र्वतनर्ोजन समेि नगरेको अवस्था देर्खर्ो । 

तनमाार् स्थल नर्जकै २२५ घ.मी. को OHT सञ्चालनमा आई पानीको र्विरर् तनर्तमि भएको देर्खर्ो 
खानेपानी र्ोजनाको िराई क्षेरको आर्ोजनागि Approach मा under ground याङ्की लगार्िका 
संरचना उपर्कु्त नहनुे देर्खएको अवस्थामा र्वस्ििृ अध्र्र्न प्रतिवेदन समेि नगरी र्ोजना कार्ाान्वर्नमा 
आएको हुँदा पानी र्विरर्मा समस्र्ा हनुे तनर्िि छ । गलि र्ोजना छनौट एवं कार्ाान्वर्न गरीएकोमा 
िोर्कएको समर्मा सम्पन्न समेि हनु सकेको नदेर्खदा सह लगानीमा भकु्तानी भएको Under Ground 
Tanki तनमाार्को खचा खेर जाने तनर्िि देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५०१०८५.४० 

111.  89/076/7/18 र्जल्ला दररेट अनसुार कार्ाालर्ले िर्ार गरेको दरर्वश् लेषर् अनसुार ग्र्ार्वर्न जाली 
3*1*1 को रु.10139.74 र 2*1*1 को रु.6890.98 राखी लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । 
र्शवपरु दनु्दे्र नालामा िटवन्ध तनमाार् उपभोक्ता सतमतिबाट गराएकोमा नम्सा अनसुार 3*1*1 को जातलले 
3 घनतमटर र 2*1*1 को जालीले 2 घनतमटर हनुे देर्खन्छ । उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको र्वल 
भपााइ अनसुार सदुरु पर्श् चम मेटल उद्योग प्रा.तलबाट 3*1*1 साईजका 60 र्पस र 3*1*0.5 साईजको 
145 र्पस जातल खररद गरेको देर्खर्ो । नापी अनसुार कुल 436.5 घनतमटर काम भएकोमा र्वल 
अनसुार जम्मा 397.5 घनतमटर मार खररद गरेकोले प्रति घनतमटर रु.3380।का दरले 39 
घनतमटरको रु.131817.00 कम खररद भई बढी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी भएको असलु गनुापने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

131817.00 

112.  र्ोजना पररवािन : कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार नगरसभाबाट पाररि भएका र्ोजना मध्रे् 
5 वटा र्ोजना पररवािन गरी 9 गोटा र्ोजना सञ्चालन गरेको देर्खर्ो । र्ोजना पररवािन गनुापनााको कारर् 
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उल्लेख छैन । नगरसभाबाट पाररि भएका र्ोजनाहरु कार्ाकारी तनर्ार्बाट संशोतधि गरी खचा गने परम्परा 
तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

नगरसभाबाट पाररि र्ोजना रकम 
रु.हजारमा 

कार्ाकारी तनर्ार्बाट संशोतधि र्ोजना रकम 
रु.हजारमा 

तिलक वोहराको घरदेर्ख पर्श् चम सरेुश 
खड्काको घर सम्म माटो पटानी िथा 
ग्राभेल 

400  2 नं.वडा कार्ाालर् पररसर तभरको बाटो तनमाार् 65 

 करन र्चमालाको घर देर्ख जगुराम 
चौधरीको घर हदैु उत्तर वडा कार्ाालर् 
जाने बाटो 

1000 ददल ब.लामाको घर देर्ख उत्तर करैचा जान े मूल 
सडक ग्राभेल 

500 

प्रसतुि गहृ संचालन िथा व्र्वस्थापन 600 पटेना चोक देर्ख दशरथ चौधरीको घर तरवेर्ी 
पोखरी सम्म माटो पटानी िथा ग्राभेल 

500 

ममाि खचा िथा भैपरी खचा 700 वडा नं.6 मा रहेका बाटा ममाि 400 

श्र्ामलाल चौधरीको घर देर्ख र्वराज 
आचार्ाको घर सम्म पक्की पखााल तनमाार् 

300 बाटो ममाि 43 

बालर्ववाह न्रू्तनकरर् सम्बर्न्ध जनचेिना 
कार्ाक्रम 

50 वडा कार्ाालर् भवन तनमाार् सम्बर्न्ध मदु्दाको 
काननुी परामशा खचा 

332 

सामार्जक कुररति छाउपडी प्रथा वोक्सी 
प्रथा र्वरुर्द् जनचेिना कार्ाक्रम 

150 कार्ाालर् स चालन िथा व्र्वस्थापन 100 

दतलि मर्हलाहरुको निेतृ्व 
र्वकासकोलातग िातलम 

150 होमपाईप खररद 225 

मर्हला िथा अपाङ्ग ददवस 50 जन ज्र्ोिी मार्व स्लेभ कल्भटा तनमाार् 300 

जोकाहा टोलमा वोररङ्ग 200 बाटो ममाि िथा ग्राभेल 50 

चौड्याल मार्व नर्जक वोररङ्ग 200 बाटो ममाि िथा ग्राभेल 150 

वडा कार्ाालर् मातथ र्पलर तनमाार् 1000 बाटो ममाि िथा ग्राभेल 150 

भकारो सधार खोर ममाि ,उन् नि जािको 
पाठा अति र्वपन् न पररवारलाई अनदुान 

600 गैडाखेडा शहरी स्वास्थर् चौकी फतनाचर खररद 50 

र्वउर्वजन िथा टनेल घर तनमाार् 400 रेखा देवकोटाको घर देर्ख शंकर डगौराको घर 
सम्म सडक ग्राभेल 

400 

वजीर कामीको घर पछाडी नदी कटान 
हनुे ठाउँमा पक्की बाल तनमाार् 

200 धसुर चौक देर्ख चक्र र्वष्टको घर सम्म सडक 
ग्राभेल 

1000 

समैजी आर्व घेरवार 200 सोमैलाल चौधरीको जग्गा देर्ख र्वकास जोशीको 
घर सम्म जान ेतभतर सडक ग्राभेल 

550 

 बाख्राको पाठा खररद िथा अनदुान  50 

ट्रार्फक प्रहरी ररफे्रस सेन्टर रंगरोगन 150 

एम्पटुी फुटवल समाज नेपाललाई अनदुान 150 

खोर ममाि  100 

र्शव मर्न्दर प्राङ्गर्मा माटो भरान 200 

सव तडतभजन वन कार्ाालर् साडेपानी गेट तनमाार् 100 

एम्पटुी फुटवल समाज नेपाललाई अनदुान 100 

जम्मा 6200 जम्मा 5665  
 समानीकरर् चालिुफा    

113.  वैठक भत्ता: कार्ाालर्ले गठन गरेका र्वषर्गि सतमिीहरुले र्वतभन्न समर्मा वसेको वैठक भत्ता तलएको  
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देर्खर्ो । कार्ासञ्चालन तनदेर्शका २०७५ को दफा ७.१.१ मा वैठक भत्ताको मापदण्ड सन्दभामा एउटै 
तनकार् र अन्िगािका पदातधकारी/कमाचारी मार वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने व्र्वस्था छ । 
तनदेर्शकाको व्र्वस्था र्वपररि खचा लेखेको र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  
गो भौ न।तमिी वैठक र्ववरर् भत्ता रकम  खदु भत्ता रकम  
१८।२०७६।५।२७ खररद ईकाई ।र्शलवन्दी मूल्र्ाकँन १०६५०० ९०५२५ 

२३।२०७६।५।३० खररद ईकाई।दरभाउपर मूल्र्ाँकन २५८००० २१९३०० 

६४।२०७६।६।९ अपाङ्गिा पररचर्पर र्विरर् सतमिी ७२००० ६१२०० 

७१।२०७६।६।१० खररद ईकाई।दरभाउपर  मूल्र्ाकन २६२५०० २२३१२५ 

८८।२०७६।६।२९ - ७३८०० ६२७३० 

१७५।२०७६।८।२० खररद र तसफाररस सतमिी १३६५०० ११६०२५ 

१९६।२०७६।८।२६ अपाङ्गिा पररचर्पर र्विरर् सतमिी ५८५०० ४९७२५ 

१९७।२०७६।८।२६ वजार अनगुमन सतमिी ५८५०० ४९७२५ 

१९१।२०७६।९।२२ 
वैठक प्रमार् नरहेको 

TOR presentation का लातग वैठक २५२००० २१४२०० 

२३५।२०७६।९।२२ पदपूतिा सतमिी २८५००० २१४२०० 

३३०।२०७६।१०।२२ स्वास्थर् सम्वन्धी खररद सतमिी वैठक १०१४०० ८६१९० 

३५५।२०७६।११।४ स्वास्थर् वैठक ६१५०० ५२२७५ 

४८७।२०७७।२।९ र्वतभन्न समर्को वैठक १६६५०० १४१५२५ 

६१३।२०७७।३।१८ स्वास्थर् शाखा वैठक ७५००० ६३७५० 

६६९।२०७७।३।२७ कमाचारी वैठक ७०२००० ५९६७०० 

६८९।२०७७।३।२९ स्वास्थर् शाखा वैठक १५०००० १२७५००  
114.   र्वर्वध खचा: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६को तनर्म३७.२मा वजेट खचा गदाा अतधकार 

प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गरी र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुनेमा 
र्वर्वध खचा िथा र्वतभन्न कार्ाक्रम खचा भतन देखाइएको तनम्न वमोर्जमको रकम के प्रर्ोजनमा कुन कुन 
कार्ाक्रममा गररएको हो सो सम्वन्धी र्स्वकृि कार्ाक्रम र प्रर्ोजन नखलुाई खचा लेर्खएको रकम तनर्म 
सम्मि नदेर्खएको रु  

गो भौ न।तमिी रकम रु 

६।२०७६।५।२२ १७८९०९ 

४८।२०७६।६।७ १३५४७६ 

५५।२०७६।६।८ ११८२६५ 

१४४।२०७६।८।११ २७४६३९ 

२६२।२०७६।९।२५ ५६८४० 
३३७।२०७६।१०।२८ २४३७४० 
३८२।२०७६।११।१५ ४५७५० 
             जम्मा १०५३६१९  

 

 

 

 

 

१०५३६१९ 

115.  वढी भकु्तानी  नगरपातलकाले गो भौ न ०।२०७६। बाट िलव भत्ता वापि खररदार श्री प्रमे बहादरु 
सनुारलाई रु.34598.10 भकु्तानी भएको छ। तनजको तमिी 2076/11/14 तनर्ार् वमोर्जम रमना 
भई सकेको देर्खएकोले रमना स्वीकृि भईसकेपतछ तनजलाई भकु्तान भएको बढी रकम असलु दार्खला 
हनुपुने रु.  

 

 

 

34598.10 
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116.  सोझै खररद: सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८.२ मा खररद गदाा प्रतिस्पधाा तसतमि हनुे गरी टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ । ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि र्स वषा नगरपातलकाबाट प्रतिस्पधाा 
बेगर सोझै खररद गरेको पाईर्ो । सोझै खररद गरेको कार्ा तनर्मसम्मि देर्खएन र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । 

गो भौ न।तमिी फमाको नाम रकम रु 

६५।२०७६।६।९ धवलातगरी इलेर्क्ट्रक ११७३१९ 

७४।२०७६।६।१० घोडाघोडी छापाखान।छपाई ४४२२२५ 

७५।२०७६।६।१० घोडाघोडी टे्रड एण्ड सप्लार्सा।मसलन्द सामाग्री २१३५७५ 

७६।२०७६।६।१० न्रू् श्री केदार सप्लार्सा १८०८०० 

४४३।२०७६।१२।७ घोडाघोडी छापाखाना।मसलन्द सामाग्री ६८४५५५ 
४३४।२०७६।१२।७ कुश्मी कम्प्र्टुर ।मसलन्द सामाग्री १९५०५५ 

६७२।२०७७।३२।२७ घोडाघोडी छापाखाना।मसलन्द सामाग्री ४४३८५० 
६७३।२०७७।३।२७ खप्तड सप्लार्सा।मसलन्द सामाग्री ५४४८९४ 
६७८।२०७७।३।२८ उदर् अफसेट।मसलन्द सामाग्री २०२९२३ 

जम्मा २८११६२१  

 

117.  नगद दार्खला गरर पेश्की फछौट÷ कार्ाालर्को कामको तसलतसलामा कमाचारी िथा पदातधकारीले तलएको 
पेश्की िोर्कएको समर्मा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गरी तनर्मानसुार फछौट गनुापने व्र्वस्था छ । गो भौ न 
९०।२०७६।७।१ बाट सवारी साधनको र्वमा िथा नर्वकरर्को लातग भतन तलएको ददपेन्द्र चौधरीको 
कार्ाक्रम पेश्की रु.३००००० कार्ाक्रम सम्पन्न नगरी नगदै दार्खला गरर गो.भौ. १८८।२०७६।८।२५ 
बाट पेश्की फछौट गरेको छ । कार्ाक्रम वेगरका प्रशासतनक कार्ाका लागी पेश्की नददने िथा स्वीकृि 
कार्ाक्रमको लागी लगि अनमुान स्वीकृि भएको आधारमा मार पेश्की ददई कार्ाक्रम सँञ्चालन गनुा पदाछ । 
र्सरी पेश्की रकम नगद दार्खला गरर फछौट गने प्रवृतिमा तनर्न्रर् गनुापने देर्खन्छ । 

 

118.  अतनर्तमि खचा: प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को दफा ३६.२ क मा सवीकृि वजेट 
सीमातभर रही सम्वन्धीि र्शषाकमा खचा गनुापने उल्लेख छ । नगरपातलकाले कार्ाक्रम सम्पन्न भतन भकु्तान 
भएका तनम्न कार्ाक्रमहरुको कार्ाक्रम र्ववरर् पेश हनु सकेन जसवाट ति कार्ाक्रमहरु र्ोजना मिुार्वक नै 
सम्पन्न भएका हनु वा होईनन एर्कन हनु सकेन।अि: कार्ाक्रम प्रतिवेदन वेगरको उक्त कार्ाक्रम खचा 
तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु 

गो भौ न।तमिी कार्ाक्रम र्ववरर् । सँस्थाको नाम कार्ाक्रम रकम र 
१४८।२०७६।८।१२ स ुप गौरा िथा तिज पवा सतमिी वडा न १ ६०००० 
२४०।२०७६।९।२२ पौरार्र्क तसपलाई आधतुनक तसपकलामा रुपान्िरर् सम्वन्धी िातलम 

वडा न १२।जनचेिना र्वुा र्वकास समाज 

१५०००० 

३१९।२०७६।१०।१४ मर्हला नेितृ्व सम्वन्धी अतभमरु्खकरर् िातलम वडा न११।र्शक्षा िथा 
प्राकृतिक सँरक्षर् मञ्च 

५०००० 

३९३।२०७६।११।२६ लर्क्षि र्वुावगाका लातग हेर्रकर्टङ िातलम।र्शक्षा िथा प्राकृतिक 
र्वकास मञ्च 

१५०००० 

४१३।२०७६।१२।३ मर्हला सशर्क्तकरर् अन्िरर्क्रर्ा वडा न ९ १००००० 

४९३।२०७७।२।१३ तसलाई कटाई िातलम वडा न ९।सनुौलो र्वुा सिाल २००००० 
४१२।२०७६।१२।३ तसमान्िकृि समहुलाई ५४ वटा वगँरु र्विरर् कार्ाक्रम वडा न ८ ४९८००० 
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कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

119.  अतनर्तमि खचा:÷ खेलकुद सामाग्री खररद गरर र्विरर् गने कार्ाक्रम सामार्जक सँस्थासँग सम्झौिा गरी 
समपन्न गरेको देर्खन्छ।साधारर् र्विरर्मरु्ख कार्ाक्रम समेि वडागि रुपमा सम्पन्न नगरी सँस्था माफा ि गने 
कार्ा तनर्मसम्मि नदेर्खएको रु. 

 

 

 

४००००० 
120.  नागररक मञ्च:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा अतधकार 

प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले वडागि 
रुपमा नागररक मञ्च गठन गरी वडा न ३ मा गो भौ न३१२।२०७६।१०।१३ बाट रु.२८०००।भत्ता 
वझेुको देर्खन्छ। र्सरी काननु र्वपररिका सँस्था गठन गरी तनर्म र्वपररि हनुे गरी तलएको भत्ता रकम 
असलु दार्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

२८००० 

121.  असलु हनुपुने:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा अतधकार 
प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्शक्षा िथा 
प्राकृतिक सँरक्षर् र्वकास मञ्चलाई गो.भौ. ३६३।२०७६।११।७ बाट रु.२०००००। भकु्तानी भएको 
छ।उक्त रकम सँस्थालाई के का लागी ददएको हो काम एव ँ प्रर्ोजन खुल्दैन अि: र्वना आधार प्रमार् 
सँस्थालाई ददएको उक्त रकम सँस्थाबाट असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

२००००० 
122.  असलु हनुपुने:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा अतधकार 

प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले गो भौ 
४९३।२०७७।२।१३ बाट वडा नं. १२ मा तसलाई कटाई िातलम समपन्न भर्ो भतन सनुौलो र्वुा 
सन्जाललाई कार्ाक्रम रकम रु.२०००००। भकु्तानी गरेको छ। कार्ाक्रममा सँञ्चालन ,सहभागी र्ववरर् िथा 
कार्ाक्रम समापन प्रमार् र्वना नै उक्त रकम सँस्थालाई ददएको देर्खर्ो। र्सरी तनर्म र्वपररि सँस्थालई 
भकु्तान भएको उक्त रकम असलु दार्खला हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

२००००० 

123.  असलु हनुपुने:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा अतधकार 
प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाबाट गो भौ 
न ५५४।२०७७।३।१बाट वािावरर् सँरक्षर् िथा र्वकाशतसल समाज नेपाल (ECOPS-NEPAL) लाई 
प्रर्शक्षर् कार्ाक्रम वापि रु.३९८७५०। भकु्तानी भएको छ।उक्त कार्ाक्रम र्ववरर्मा सतुनल 
सापकोटा,चादनी आचार्ा, ईन्द ुके सी र र्वशाल के सी ले कार्ाक्रम सहजकिाा पाररश्रतमक भत्ता वझेुको भतन 
सादा पानामा भरपाई गरेको र्ववरर् िथा १७७ जनाले भत्ता वझेुको फोटोकर्प र्ववरर् वाहेक अन्र् कार्ाक्रम 
सँञ्चालन सम्वन्धी कुनै र्ववरर् रहेको देर्खदैन। कार्ाक्रममा सहभागी र्ववरर् िथा कार्ाक्रम सञ्चालनको 
प्रमार् र्वना नै रकम वझेुको भरपाईको आधारमा तनर्म र्वपररि सँस्थालई भकु्तान भएको उक्त रकम असलु 
दार्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९८७५०.00 
124.  र्वद्यालर् अनदुान:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा 

अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले 
नगरतभरका ५७ र्वद्यालर्लाई र्वद्दालर् व्र्वस्थापन सहर्ोग अन्िरगि रु.७१३०८९५।अनदुान प्रदान गरेको 
छ। र्सरी ददएको अनदुान सम्वन्धीि कार्ामा प्रर्ोग भएको प्रमार् कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी आगामी 
ददनमा अनदुान कार्ाक्रमलाई अझ वस्ितुनष्ठ  एव ँवनाउनपुने देर्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

७१३०८९५ 

125.  ICT अनदुान:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२ मा वजेट खचा गदाा अतधकार 
प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले रार्रर् 
कलेज सखुडलाई ICT उपकरर् खररद अनदुान वापि रु.५०००००।प्रदान गरेको छ।सम्झौिामा उल्लेख भए 
अनसुारका ल्र्ाव सामानहरु खररद िथा पूवााधारको अवस्था एर्कन हनुे गरी अनदुान प्रर्ोगको र्थािा प्रतिवेदन 
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कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पेश हनुपुने रु. ५००००० 
126.  ममाि सम्भार अनदुान:÷ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०७६ को तनर्म ३७.२मा वजेट खचा गदाा 

अतधकार प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि गराई सम्वर्न्धि कार्ामा मार खचा गनुापने व्र्वस्था छ । र्शक्षा 
सतमिीको तनर्ार् वमोर्जम ५१ र्वद्यालर्लाई ममाि अनदुान वापि रु.४९९८०००।प्रदान गरेको छ।अनदुान 
प्रर्ोगको र्थािा प्रतिवेदन पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

४९९८००० 

 नगरपातलका सहकारी  

127.  असलु हनुपुने:÷ कार्ासञ्चालन तनदेर्शका २०७५को पररच्छेद ७.१.१५ मा कार्ापर वेगर कार्ापर वापिको 
रकम ददन नतमल्न ेव्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका तनम्न कार्ाक्रमहरुमा कार्ापर पेश नगररकनै 
प्रर्शक्षर् कार्ाक्रम भएको भतन रकम भतु्तान भएको छ । र्थेष्ट प्रमार् वेगरको उत्त खचा रकम असलु 
दार्खला हनुपुने रु 

गो भौ न  कार्ाक्रम र्ववरर् भत्ता रकम रु कर पतछको रकम रु 

३ सहकारी सँस्थाहरुलाई व्र्वसार्र्क र्ोजना प्रर्शक्षर् ३०००० २५५०० 
४ कृर्ष िथा साना सहकारीका लातग िातलम ३०००० २५५०० 
५ सहकारीका लातग COPOMIS सम्वन्धी िातलम ३०००० २५५०० 
८ सहकारीका लातग लेखा व्र्वस्थापन िातलम १८००० १५३०० 

                                                  जम्मा ९१८००  

 

 

 

 

 

९१८०० 

128.  भ्रमर् खचा :  सदुरु पर्िम प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्। 

• अतधकांश भ्रमर्को उद्दशे्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि 
हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी एर्ककृि 
र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।   

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्न ेअतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने 
पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

 

129.  डोजर, लोडर, एक्साभेटर ममाि : पातलकामा रहेको  डोजर, लोडर र एक्साभेटरको ममाि िथा ईन्धनमा 
र्ो साल कार्ाालर्ले रु.६१०१७१८.५ खचा गरेकोमा उक्त डोजर, लोडर र एक्साभेटर भाडामा 
लगाएबापि कार्ाालर्ले कुन ैआम्दानी गरेको छैन भने पातलकाद्वारा संचातलि र्ोजनामा समेि र्सको प्रर्ोग 
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भएको पाईएन । कार्ाालर्ले उपलब्ध मेर्शनरीको अतधकिम प्रर्ोग गने एवम ्सरकारी रकम लगानीको 
उर्चि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर प्रर्ोग गना जरुरी छ । 

तस.नं मेर्शनरी संखर्ा ममाि िथा ईन्धन रकम आम्दानी रकम 

१ डोजर  १ ममािः÷ १२३६६६ ईन्धनः÷१०८६५० 0 

2 लोडर, एक्साभेटर २९ ममािः÷ रु.२४६९८३४ ईन्धनः÷ रु.३३९९५६८.५ 0 

 जम्मा ३० ६१०१७१८.५ 0  
 नगरपातलका चाल ुपश ुिफा ः÷  
130.  एक वडा एक पश ुफमा स्थापना कार्ाक्रमः÷ गाउँकार्ापातलकाबाट स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार एक वडा एक 

पश ुफमा स्थापना कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग तमति २०७६।९।८ मा तन.प्र.प्र.अ. को अध्र्क्षिामा वैठक 
वसी पश ु सेवा शाखाको ५० प्रतिशि लागि साझेदाररमा कार्ाक्रम गने गरी श्री जे.जे. वाख्रा फामालाई 
छनौट गने तनर्ार् गरी सम्झौिा भएको छ । तमति २०७६।११।६ गिेका ददन नगर प्रमखुको अध्र्िामा 
वैठक वसी सोही कार्ाक्रमको लातग श्री र्मन वंगरु िथा बाख्रा फामा, श्री गोवर्द्ान पश ुपालन िथा नर्ाँ 
कृर्ष व्र्ावसार् फामा, श्री घोडाघोडी एग्रो फामा र श्री शार्न्ि बोहरा ऐडी बाख्रा फामालाई छनौट गरेको छ 
। िर दोस्रो चरर्मा छनौट गरीएका फामाको लातग लागि साझेदारीको र्वषर्मा केही उल्लेख गरीएको 
छैन र सम्झौिामा पतन लागि साझेदारीको र्वषर् उल्लेख गरीएको छैन । र्सरी एउटै कार्ाक्रममा फरक 
फरक लगानीका आधार िर्ार गरी सम्झौिा भएका ५ फामालाई रु.२००००० का दरले रु.१०००००० 
अनदुान ददएको देर्खन्छ । कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग छनौट भएका फामाबाट कार्ाक्रम सञ्चालनसँग 
सम्बर्न्धि प्रास्िाव पेश नगरी सम्झौिा गरेको र सम्झौिामा पतन र्वर्शर्ष्टकृि रुपमा के काम गने उल्लेख 
नगरी प्रजनन र्कु्त र्वर राँगा, बोका, उन्नि जािको बाख्रा, भेडा, बगँरु खरीद र खोर तनमाार् िथा खोर 
सधुार कार्ा गनुापने भनी उल्लेख छ । कार्ाक्रमको लगि इर्स्टमेट, प्रार्वतधक मूल्र्ांकन, कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदन लगाएिका कागजाि वेगर एकमषु्ट अनदुान ददइएको छ । अनदुान र्विरर् कार्ार्वतध िर्ार 
नभएसकेको िथा सम्झौिामा पतन स्पष्ट रुपमा के कस्िो कार्ाक्रम सञ्चालन गने, र्सबाट दीघाकालीन 
उपलब्धी के हनुे, लगानीको र्हस्सा कति व्र्होने, अनदुानको अनगुमन कर्हले कसरी गने जस्िा 
तनर्न्रात्मक व्र्वस्था उल्लेख नगरी र्विरर् गरेको अनदुानको सदपुर्ोग हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 
अनदुान र्विरर्मा ५० प्रतिशि लगानी लागि साझेदारी अनसुार नगरपातलकाको १० लाख िथा अन्र् ५ 
फमाको १० लाख लागि साझेदारी हनुपुनेमा नगरपातलकाले रु.१० लाख नै भकु्तानी ददएको िर फमाको 
र्ोगदान ५ लाख मार देर्खएकोले नपगु रु.५००००० र्फिाा गरी एर्कन आधार वेगर अनदुान र्विरर् गने 
नगरपातलकाका पदातधकारी र कमाचारीलाई र्जम्मेवार िलु्र्ाउन ुपदाछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००० 

131.  नर्ा ँ खोर तनमाार् िथा खोर सधुार कार्ाक्रमः÷ तमति २०७६।९।८ मा तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको अध्र्क्षिामा वसेको वैठकले पश ु सेवा शाखाको ३५ प्रतिशि लागि साझेदारीमा नर्ाँ खोर 
तनमाार् िथा खोर सधुार कार्ाका लातग मतनषा वाख्रा फमा सर्हि ७ फमासँग सम्झौिा गने तनर्ार् एकमषु्ट 
रु.१००००० का दरले ७ फमालाई रु.७००००० भकु्तानी ददएको छ । कर्ाक्रम सञ्चालनको कार्ार्वतध 
िर्ार गरेर मार खचा लेख्नपुदाछ । तनर्ार्मा ३५ प्रतिशि लागि सहभातगिा उल्लेख भएकोमा तनर्ार् 
र्वपररि सम्झौिा गरी खचा लागि साझेदारी वेगर परैु रकम अनदुान ददएकोमा ३५ प्रतिशिले हनुे 
साझेदारीको अंश बढी भकु्तानी भएको हुँदा असलु हनुपुने रु.  

 
 
 
 
 
 

 

 

२४५०००.00 
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132.  र्वलभपााइ पेश गनुापनेः÷ ३६÷२०७७।१।७ प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन. २०७५ को दफा ३७ 
अनसुार खचा लेखदा र्वलभपााइ सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले स्वस्थर् संस्थामा OPD 
अनदुान बापि देहार्का संस्था रु.४०००००। अनदुान ददएकोमा उक्त रकम सम्बर्न्धि कार्ाका लातग 
खचा भएको एर्कन हनुे गरी सो सँग सम्बर्न्धि र्वल भपााइ पेश गनुापदाछ अन्र्था असलु गरी दार्खला 
गनुापने रु. 

तस.नं. स्वास्थर् संस्थाको नाम अनदुान रकम 

1.  दरख स्वास्थर् चौकी ९०००० 

2.  प्रिखेि नगर स्वास्थर् केन्द्र  ४०००० 

3.  पहलमानपूर स्वास्थर् चौकी ८५००० 

4.  रामर्शखरझाला स्वास्थर् चौकी  ५५००० 

5.  र्शखरझाला आ. स्वास्थर् केन्द्र ३५००० 
6.  सरैर्ा स्वास्थर् केन्द्र ३५००० 
7.  साडेपानी स्वास्थर् चौकी ६०००० 

जम्मा ४०००००  

 
 
 
 
 
 

४०००००.00 

133.  दार्खला प्रतिवेदन पेश गनुापनेः÷ ६÷२०७६।८।१६  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
४७ अनसुार कार्ाालर्का प्राप्त हनु आउने र्जन्सी सामान प्राप्त भएको ७ ददनतभर दार्खला गनुापने व्र्वस्था 
छ । कार्ाालर्ले रमेतडक मोवाइल कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग मर्हला स्वास्थर् स्वरं् सेवकलाई उपलब्ध 
गराउने गरी मोवाइल सेट (बटन वाला) ८४ वटा ३२३० दरले रु.२७१३२० र टच मोवाइल  
(एनरोइड) ५ थान रु.१२२५० का दरले रु.६१२५० गरी जम्मा रु.३३२५७० को मोवाइल खरीद गरी 
र्जन्सी दार्खला गरेको र सोर्ह समर्मा नै र्वतभन्न संस्थालाई हस्िान्िरर् गरेको भनी लगि कट्टा गरेकोमा 
जम्मा ४० वटा वटन वाला र २ वटा एनरोइड मोवाइल हस्िान्िरर् भइ सम्बन्धीि स्वास्थर् संस्थामा 
दार्खला भएको देर्खर्ो । र्सरर कार्ाालर्बाट लगि कट्टा गरेको िर स्वास्थर् संस्थामा र्जन्सी दार्खला 
भएको नदेखीएकोले ४४ थान वटन वाला फोन रु.१४२१२० र ३ थान एनरोइड मोवाइल फोन 
रु.३६७५० गरी जम्मा रु.१७८८७० को र्जन्सी दार्खला प्रमार् पेश गनुापदाछ ।   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

१७८८७०.00 

 सामार्जक सरुक्षािफा   
134.  सामार्जक सरुक्षािफा ः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाा र 

नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामार्जक सरुक्षा 
भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरर् 
गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना 
तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी 
सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउन ेसम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । र्स संग 
सम्बर्न्धि व्र्होरा देहार् अनसुार छन ्। 

 

134.1.  देव र्वकास बैंक तलतमटेडले र्विरर् गरी बाँकी रहेको सामार्जक सरुक्षा वापिको रकम 
रु.1780400.00 नगरपातलकाकोखािामा जम्मा गरेको भौचर पेश गरेकोले सो रकम संर्घर् संर् चि 
कोषमा र्फिाा गनुापने रु. 1780400.00 
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134.2.  मेघा र्वकास बैंकलाइ िीन र्कस्िामा रु.13870400.00 तनकास ददईएको र्विरर् गरेकोमा र्फिाा 
गनुापने रकम भतन रु.288000.00 जनाएकोमा रु.52600.00 मार को.ले.तन.कामा र्फिाा गरेको छ 
रु.235400.00 र्फिाा हनु बाँकी देर्खएको िथा तनस्कृर् भएका खािामा रहेको रु.656465.00 गरी 
रु.891865.00 संर्घर् संर् चि कोषमा र्फिाा गनुापने रु. 

 

 

891865.00 

134.3.  एन.एम.र्व बैंक तलतमटेडलाई तिन चौमातसकको रु.79555000.00 पेश्की तनकासा गरेकोमा सो पेश्की 
फछार्ौट गरेको र्ववरर् पेश नगरेकोले पेश्की फछार्ौट गनुापने रु. 79555000.0 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
135.  जोर्खम भत्ता : नगरपातलकाले जोर्खम भत्ता सम्वन्धी तनदेर्शका २०७७ कोरोना व्र्वस्थापनमा खर्टएका 

स्वास्थर्कतमा िथा कमाचारीहरुलाई भत्ता प्रदान गने व्र्वस्था गरेको छ।स्वास्थर् शाखाका ४६ 
स्वास्थर्कतमा िथा कमाचारीहरुलाई तमिी २०७६।१२।१० देर्ख २०७७।३।१५ सम्मको जोर्खम भत्ता 
वापि रु.१४९२७०८ िथा कोरोना व्र्वस्थापनमा खर्टएका अन्र् ३९ कमाचारीहरुलाई तमिी 
२०७६।१२।१० देर्ख २०७७।२।१२ सम्मको जोर्खम भत्ता रु.४६७५००। सर्हि जम्मा 
रु.१९६०२०८ जोर्खम भत्ता भकु्तानी गरेको छ।भत्ता खचा लेखदा र्फल्डमा खर्टने कमाचारीको हकमा 
दोहोरो नपने गरी  भत्ता खचा लेख्न ुपदाछ। 

 

136.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 
स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोर्जमको सतमति गठन 
गरेको/सतमति गठन भएिापतन बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम 
सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदाछ । 

 

137.  कार्ा र्ोजना - र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउन,े र्वपद् पूवा 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा 
गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र स चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू 
गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ । 

 

138.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस 
गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 
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139.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०77 को तनर्म 52(4) मा 
तनर्मानसुार म्र्ाद नाघेको पेश् की िोर्कएको म्र्ादतभर िोर्कएको कार्ार्वतध अपनाई फछ्र्र्ौट गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले देहार् अनसुारका कमाचारी,संस्थागि िथा ठेकेदारहरुलाई तनर्म अनसुार ददएको 
म्र्ाद नाघेको पेश्की फछ्र्र्ौट हनु वाँकी देर्खएकोले तनर्ममा व्र्वस्था भए बमोर्जम समर्मै फछार्ौट 
गनुापदाछ रु. 
पेश्की तलएको 
तमति 

पेश्कीको र्ववरर् पेश्की तलन ेब्र्क्ती, फमा वा कम्पनीको 
नाम 

म्र्ाद ननाघकेो म्र्ाद ननाघकेो 

२०७७/०३/२८ 
गरुु र्ोजना (क्रमागि 
दोस्रो वषा) 

वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 १५,००,०००.० 

२०७७/०३/२८ Retaining Wall 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 १७,००,०००.० 

२०७७/०३/२८ LandScaping 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 २,००,०००.० 

२०७७/०३/११ 
गरुु र्ोजना (क्रमागि 
दोस्रो वषा) 

वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ७,००,०००.० 

२०७७/०३/११ Retaining Wall 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ५,००,०००.० 

२०७७/०३/११ LandScaping 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ४,५०,०००.० 

२०७६/०५/२६ 
गरुु र्ोजना (क्रमागि 
दोस्रो वषा) 

वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ७,५०,०००.० 

२०७६/०५/२६ Retaining Wall 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ७,५०,०००.० 

२०७६/०५/२६ LandScaping 
वृहि घोडाघोडी िाल िथा पर्ाटन 
र्वकास वोडा 

0 ६,२५,०००.० 

२०७७/०३/११ 
सरैर्ा डोडागाँउ जोड्न े
झाेेलङु्गेपलु वडा नं ५ 

पारभिी तनमाार् सेवा ८,००,०००.० 0 

२०७७/०३/०२ कार्ाालर् भवन तनमाार् जे वी तनमाार् सेवा १८,९०,०००.० 0 

२०७६/०९/२४ नगरपातलका भवन तनमाार् स्काइा।एनएस।केतडएन जे.भी. ४१,६१,०००.० 0 

२०७६/०९/२० लागि साझेदारी कोष पारभिी तनमाार् सेवा १२,००,०००.० 0 

२०७७/०३/१२ 
पहलमानपरु लालवोझी 
सडक ग्राभेल 

जे वी तनमाार् सेवा ९९,०००.०० 0 

२०७७/०३/११ 
र्शरपरु खापानाला कल्भटा 
तनमाार् वडा नं १२ 

पारभिी तनमाार् सेवा ८,००,०००.०० 0 

२०७७/०३/१८ 

राधाकृष्र् मर्न्दर देखी 
लठैर्ा जोड्ने सडक वडा 
नं. १० 

जे वी तनमाार् सेवा ४,८२,७७६.०० 0 

२०७७/०२/०४ नगरपातलका भवन तनमाार् स्काइा।एनएस।केतडएन जे.भी. ४१,६१,०००.० 0 

२०७७/०२/२९ खानेपानी कातलजेल तनमाार् सेवा ८०,०००.०० 0 

२०७७/०३/०२ 

बेलकोट महेन्द्र राजमागा 
बाट उत्तर तसउरैर्ा जान े
बाटो कालो परे(बजेटको 
२० प्रतिशि स्थानीर् 
उपभोक्ताको जनसहभातगिा 

जे वी तनमाार् सेवा ९,१८,०००.०० 0 
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हनुपुने) 

२०७६/०५/२२ 
गैर आवासीर् भवन 
तनमाार्/खररद 

अिु तनमाार् सेवा २६,७९,३००.० 0 

२०७६/०५/२२ 
गैर आवासीर् भवन 
तनमाार्/खररद 

तनराजन कन्स्ट्रक्सन ४,००,०००.०० 0 

२०७६/०५/२२ 
गैर आवासीर् भवन 
तनमाार्/खररद 

मतसना धनलक्षमी जे.भी. १४,४२,४६०.० 0 

२०७६/११/१५ 
पूजँीगि अनसुन्धान िथा 
परामशा समाज र्वकासमा गतिशीलिा 0 ७,८०,०००.०० 

२०७६/१२/०६ 
अटोमेटी धारा वडा तभर ४ 
वटा श्री मोहन्र्ाल आधारभिु र्वद्यालर् 

0 ९९,०००.०० 

२०७७/०३/१८ 
डोडानदद तनर्न्रर् िथा 
िटवन्धन 

रार्ष्टर् मा.र्व सखुड 
0 

६,६०,०००.०० 

२०७७/०२/०१ 
मोहन्र्ाल प्रा.र्व. मा 
घेरबार 

श्री मोहन्र्ाल आधारभिु र्वद्यालर् 
0 १,६५,०००.०० 

२०७७/०३/३१ 
डोडा नदद तनर्न्रर् िथा 
िटवन्धन 

रार्ष्टर् मा.र्व सखुड 
0 १३,४०,०००.० 

२०७६/११/१४ 
र्वधिु प्रातधकरर्को प्रसारर् 
लाइन साने कार्ा नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर् 

0 १,००,०००.०० 

२०७६/०६/०९ 
पूजँीगि अनसुन्धान िथा 
परामशा 

एक्सपटास ् पोइन्ट एण्ड ररसचा सेन्टर 
प्रा. तल. 

0 ४,७१,२१०.०० 

२०७६/१२/०३ बरैर्ा तसंचाई बोररंग बरैर्ा बोररङ्ग तनमाार् उ.स. 0 १,१५,५००.०० 

२०७७/०३/३१ ममाि सम्भार 
ममाि सम्भार िथा सडक स्िरोन्नति 
उ.स. 

0 १,६५,०००.०० 

२०७७/०२/०१ 

र्ोगेन्द्र र्वष्टको जग्गा देर्ख 
मटकान खेि सम्म सडक 
ग्रावेल 

र्ोगेन्द्र र्वष्टको जग्गा देर्ख मटकानको 
खेिसम्म बाटो ग्रवेल 

0 
१,६५,०००.०० 

२०७७/०३/०२ 

सोमैलाल चौधरीको जग्गा 
देखी र्वकास जोसीको 
घरजाने तभरी सडक ग्राभेल 
िथा ममाि सम्भार 

सोमैलाल चौधरीको जग्गा देखी 
र्वकास र्वकास जोर्शको घर जान े
तभरी सडक ग्राभेल िथा ममाि उ.स. 

0 

१,८२,०००.०० 

२०७६/१०/२८ 
डुडापारी ठगीसरा ओलीको 
घर नर्जक वोररङ्ग 

डुडापारी ठतगसरा ओलीको घर नर्जक 
वोररङ उ.स 

0 ४९,५००.०० 

२०७७/०२/२० 

सखुड लठुवा सडकको 
उत्तर पर्िम वेलार र 
लोहरपरु तसमानाको 
पर्िमतिर डोडा नदद 
िटवन्धन । 

डोडानदद िटबन्धन तनमाार् उ.स. 

0 

३,५०,०००.०० 

२०७६/१०/०५ 
जंग बहादरु चौधरीको घर 
नर्जक वोररङ्ग 

जंग बहादरु चौधरीको घर नर्जक 
बोररङ्ग जडान र्ोजना 

0 ४९,५००.०० 

२०७७/०२/२७ अकर्स्मक भैपरी कार्ा खानेपानी धारा र चौिारा तनमाार् उ.स. 0 ९२,५००.०० 

२०७६/११/०५ 

भागेश्वर हल देर्ख 
बास्िोलाको घर सम्मा 
बाटो ग्राईतबल 

भागेश्वर हलदेर्ख बास्िोला घरसम्म 
बाटो ग्राभेल उपभोक्ता सतमति 

0 
६६,०००.०० 

२०७७/०३/१२ कर्न्द्र नदी िटबन्धन कर्न्द्र नदी िटबन्धन उपभाेेक्ता 0 २,६४,०००.०० 
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तनमाार् वडा नं. ९ सतमति 

२०७७/०२/१९ 

स्वास्थर् चौकी देर्ख 
तिन३रवा जानबेाटो सम्म 
बाटो ग्रावेल 

स्वास्थर् चौकी देखी तिनघरूवा जान े
बाटोसम्म सडक ग्राभेल उ.स. 

0 
८०,०००.०० 

२०७७/०३/०१ 
सरसफाई िथा फोहरमैला 
व्र्वस्थापन 

डर्म्पङ साइट तनमाार् ( बागेश्वरी 
सा.व) 

0 १,६५,०००.०० 

२०७६/११/१५ 
भगिपरु टोलको र्वच 
स्थानमा तसचाई बोररङ्ग 

घो.न.पा.२ भगिपरु टोल तबचमा 
बोररङ्ग तनमाार् उ.स. 

0 ८२,५००.०० 

२०७६/०९/२४ 

मन प्रसाद पा०८ेेर्को 
३र देर्ख बौराहा नाला 
सम्म र सरस्विी आ. र्व 
देर्ख मे३ तसंह बोहरा को 
३र सम्म र जेहर तसंह 
बोहराको ३र सम्म मा६ेो 
प६ेानी र ग्राभेल 

मन प्र.पाण्डेको घरदेर्ख वौराहा नाला 
सम्म र सरस्वति आ.र्व.देर्ख मेघ तसह 
बाहाेेरा को घर सम्म र जेहेर तसह 
वोहोराको घर जाने वाटो मा माटो 
पटातन ग्रावेल उ.स. 

0 

१,६५,०००.०० 

२०७६/११/०५ 

वडा कार्ाालर् हािा तभर द्द 
कोठे पक्की शौचालर् तनमाार् 
र टकी जडान गने 

वडा कार्ाालर् हािा तभर २ कोठे 
पक्की शाेैचालर् तनमाार् र टंकी जडान 
उपभाेेक्ता सतमति 

0 
२,३१,०००.०० 

२०७६/०९/२४ 
जगि बहादरु गरुुङ्ग घर 
नर्जक वोररङ्ग 

जगि बहादरु गरुूङको घर नर्जक 
वोररङ तनमाार् उ.स. 

0 ४९,५००.०० 

२०७७/०२/०१ 

सखुड लठुवा सडकको 
उत्तर पर्िम वेलार र 
लाेेहरपरु तसमानाको 
पर्िमतिर डोडानदद 
िटवन्धन । 

डोडानदद िटबन्धन तनमाार् उ.स. 

0 

३,५०,०००.०० 

२०७७/०३/०८ 
जन ज्र्ोिी मा.र्व.स्लेभ 
कल्भट तनमाार् वडा नं १ 

जनज्र्ोति मा.र्व. स्लेप कल्भटा तनमाार् 
उ.स. 

0 १,००,०००.०० 

२०७६/११/१५ अन्र् सावाजतनक तनमाार् 
बलुबलेु बहमुखुी क्र्ाम्पसमा खानेपानी 
धारा उ.स. 

0 ७०,२००.०० 

२०७७/०३/०१ उद्यान तनमाार् राजीकुना उधान तनमाार् रार्जकुना उ.स. 0 १,००,०००.०० 

२०७६/११/०६ 
वन३रमा तसचाई बोररङ्ग 
जडान १ थान 

वनघरमा तसचाइ बोररङग जडान 
0 ८२,५००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

दरख माध्र्तमक र्वद्यालर् हररनगर 

00 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

बाल ज्र्ोिी आ.र्व ,जरही 

0 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 

रा.मा.र्व. िारानगर 

0 

२,००,०००.०० 
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कार्ाक्रम 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

श्री तसिाकुण्ड मा.र्व गरे्शपरु 

0 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

पहलमानतसह मेमोररर्ल मा.र्व. 

0 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

रार्रर् मा र्व नकफोडुवा 

0 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 

र्वद्यालर् भौतिक अवस्था 
सधुार ( र्वद्यालर् घेरवार, 

भवन मर्रमाि,फतनाचर 
व्र्वस्थापन आदी ) 
कार्ाक्रम 

वालर्वकास आधारभिू र्वद्यालर् 

0 

२,००,०००.०० 

२०७७/०३/२४ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

तनराजन कन्स्ट्रक्सन ८,००,०००.०० 0 

२०७६/११/०४ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

कातलजेल तनमाार् सेवा ३,४०,५००.०० 0 

२०७७/०३/२४ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

तनराजन कन्स्ट्रक्सन ९,५०,०००.०० 0 

२०७६/११/२५ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

रामारोशन तनमाार् सेवा ६,८८,०००.०० 0 

२०७७/०२/१३ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

श्रीस्थान तनमाार् सेवा प्रा.तल. ११,९०,८२०.० 0 

२०७६/११/०७ 

स्वास्थर् सस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 
िथा संचालन खचा 

कातलजेल तनमाार् सेवा ३,४०,५००.०० 0 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रार्रर् मा र्व नकफोडुवा 0 १०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री दशरथ माध्र्तमक र्वद्यालर् 
0 ५०,४७,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री दशरथ माध्र्तमक र्वद्यालर् 
0 ६९,५३,०००.० 

२०७७/०३/१४ र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार श्री रार्ष्टर् मा.र्व. रामपरु 0 १५,००,०००.० 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तनमाार् अनदुान 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

बाल ज्र्ोिी आ.र्व ,जरही 0 १०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

वालर्वकास आधारभिू र्वद्यालर् 
0 १०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रार्रर् माध्र्तमक र्वद्यालर्,देवकतलर्ा 0 ४,९०,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

कातलका मा.र्व. खल्लाखेि 
0 ४,९०,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

सरस्विी आ.र्व. बसन्िा 0 ३,२२,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

दरख माध्र्तमक र्वद्यालर् हररनगर 
0 

१०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री तसिाकुण्ड मा.र्व गरे्शपरु 
0 १०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

सरस्विी आ.र्व. बसन्िा 0 १,६८,०००.०० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

पहलमानतसह मेमोररर्ल मा.र्व. 0 १०,६०,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रा.मा.र्व. िारानगर 
0 १०,६०,०००.० 

२०७६/१२/०६ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रार्रर् मा र्व नकफोडुवा 0 ५,४०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

कातलका मा.र्व. खल्लाखेि 
0 २,१०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

सरस्विी आ.र्व. बसन्िा 0 २,१०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रा.मा.र्व. देउकतलर्ा 0 २,१०,०००.०० 

२०७६/१२/०६ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री बालर्वकास आधारभिू र्वद्यालर् 
0 ५,४०,०००.०० 

२०७७/०१/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री पहलमानतसंह मेमोररर्ल मा.र्व. 0 ५,४०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

बाल ज्र्ोिी आ.र्व ,जरही 0 ५,४०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

दरख मा र्व हररनगर 
0 ५,४०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री तसिाकुण्ड मा.र्व गरे्शपरु 
0 ५,४०,०००.०० 

२०७६/११/३० 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

रा.मा.र्व. िारानगर 
0 ५,४०,०००.०० 

२०७७/०२/०७ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री दशरथ माध्र्तमक र्वद्यालर् 
0 ३०,००,०००.० 

२०७७/०३/१४ 
र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार 
तनमाार् अनदुान 

श्री रार्रर् मा.र्व.सखुड 
0 १०००००००.0 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२०७७/०३/३१ 
पहलमानपरुमा फोहोर 
व्र्वस्थापनको लागी 
डर्म्पङ्ग साइट तनमाार् 

पहलमानपरुमा फोहोर व्र्वस्थापनका 
लागी दर्म्पंग साइट तन.उ.स. 
 

0 
५२५०००.०० 

२०७६/०६/१० भ्रमर् खचा प्रमे कुमारी थापा 0 ५००००.०० 

२०७६/०६/०२ कार्ाक्रम खचा प्रमे ब सनुार 0 ५०००.०० 

२०७६/०६/०७ 

बालकल्र्ार् आ. र्व. 
करैचा र कण्ठेश्वर आ. र्व 
र्कतिापरुमा तनर्ज र्शक्षकको 
िलव व्र्वस्थापन ३/३ 
लाख गरी 

कण्ठेश्वर अेाधारभिू र्वद्यालर् 

0 

३०००००.०० 

२०७६/०६/०९ 

बालकल्र्ार् आ. र्व. 
करैचा र कण्ठेश्वर आ. र्व 
र्कतिापरुमा तनर्ज र्शक्षकको 
िलव व्र्वस्थापन ३/३ 
लाख गरी 

बालकल्र्ार् अेाधारभिू र्वद्यालर् 

0 

३०००००.०० 

२०७६/०७/०
१ 

खेलकुद र्वकास द राेेर्ल र्वुा क्लव 
0 ४००००.०० 

२०७६/०८/१६ अन्र् सहार्िा मेरी आमा 0 ३५०००.०० 

२०७६/०९/१७ 
र्वद्यालर्लाई आतथाक 
सहार्िा 

श्री लातलगरुास अेाधारभिु र्वधालर् 
गाेेडाखेडा 

0 ५००००.०० 

२०७६/०८/२४ 
र्वद्यालर्लाई आतथाक 
सहार्िा मेलघट्टी माध्र्तमक र्वद्यालर् 

0 १०००००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री रार्ष्टर् मा.र्व. रामपरु 
0 १७०००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री तसिाकुण्ड मा.र्व गरे्शपरु 
0 १८०००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री मेलधट्टी मा.र्व.जनकपरु 
0 १३०००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री जनजाेेिी अेा.र्व. तसमथरी 0 १३०००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री लातलगरुास अेा.र्व. गैडाकाेेट 
0 १३०००.०० 

२०७६/०९/०१ 
र्वद्यालर्मा अतिररक्त 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

श्री नभप्रभाि आ.र्व.मातध 
0 १३०००.०० 

२०७६/१०/०८ 
कार्ालर् सञ्चालन िथा 
प्रशासनीक खचा जनज्र्ाेेति आधारभिू र्वद्यालर् 

0 ५००००.०० 

२०७६/०८/२० अन्र् सहार्िा िारा कुमारी चौधरी 0 ५००००.०० 

२०७७/०३/२९ र्वर्वध कार्ाक्रम खचा धतनराम चौधरी 0 ६२०००.०० 

२०७६/११/१
६ 

श्री बाल प्रा. र्व. खोपा 
िथा रा.मा.र्व. नकफोडुवा 
र्शक्षक िथा र्वद्यालर् 
व्र्वस्थापन 

रार्रर् मा र्व नकफाेेडुवा 

0 

४०००००.०० 

२०७६/११/०
१ 

संस्थागि र्वकास िथा 
सुे ुशासन 

र्वष्र् ुप्रसाद चौधरी 0 १०००००.०० 

२०७७/०२/१ बडािडा आ.र्व. संचालन वडािडेो आधारभिू र्वद्यालर् 0 १,००,०००.०० 



54 

 

कार्ाालर्को नामः घोडाघोडी नगरपातलका,कैलाली ।                                              आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

४ िथा व्र्वस्थापन 

२०७७/०२/०
१ 

सूशासन िथा संस्थागि 
र्वकास िफा  होम प्रसाद ररजाल 

0 ७०,०००.०० 

२०७७/०३/२९ 
मसलन्द िथा कार्ाालर् 
सामाग्री माेेहन भण्डारा 0 ८०,०००.०० 

२०७७/०२/२
७ 

खेलकुद र्वकास जनचेिना र्वुा तबकास समाज नेपाल 
0 १,३२,०००.०० 

२०७६/१०/१
१ 

तिल्केनी र्शर्वर मरुवा तिलकेनी र्शर्वर मरूवा उपभाेके्त्ता 
सतमति 

0 २४,०००.०० 

जम्मा 23423356 56524910  
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घोडाघोडी नगरपातलकाको सर् चि कोष र्ववरर्         अनूसचुी 1 

                                                          2076/77        रु.हजारमा 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

घोडाघोडी 
नगरपातलक 

१५००६४० १८०९९४ १२.०६ १४४७७३ ५६८६७५ ९९८६८ ४१०७४ ६५००० ७७४६१७ ३९८२७३ २६२६६९ ६५०८१ ७२६०२३ १९३३६७ 

                                            
वेरुज ुबतगाकरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार)               अनूसचुी 2 

                                                      2076/77             रु.हजारमा 

स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगा
नी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगा
नी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगा
नी 

अतनर्
तमि 

भएको 

प्रमार् 

कागजा
ि पेश 
नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवा

री 
नसारे
को 

सोधभ
नां 

नतलए
को 

जम्मा कमाचा
री अन्र् जम्मा 

घोडाघोडी 
नगरपातलक 

८३ ६३ २१२३
०० 

० १ ३१३०
६ 

८३ ६२ १८०९
९४ 

१२४६५ १७५५
३ 

१४८९
६ 

० ० ३२४४
९ 

३६२ १३५७
१८ 

१३६०
८० 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति        अनूसचुी 3 

2076/77                                                रु.हजारमा 

स्थानीर् िह 
गि बषा सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् भएको 
रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् 

पेश्की 
घोडाघोडी 
नगरपातलक 

१११३५५ ० १२५७८ १२५७८ ० ० ९८७७७ १८०९९४ २७९७७१ १६८२०० 

 


