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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

कमलामाई नगरपातलका, 
नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
तितधलुी। 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंववधानको धारा २४१ बमोन्िम त्र्ि पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्िम र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्िम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 
  

 

 

(इतर प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



2 
 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनु े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन िारी गनि िक्न ेव्र्वस्था छ । िोही व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 2076।77 
को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको िंववधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ववत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वावर्िक लेखापरीक्षण र्ोिना र तनकार्िँग िम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ 
। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ववत्तीर् वववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिटे िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, िाविितनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र िवाफदेवहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्िैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपर्ोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ववश्लरे्ण 
गरी ववत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबद्धिनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाका 
ववर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
िझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी ववकाि तनमािण र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्वर्िा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनि िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा िवाफदेवहिा र 
पारदन्शििा प्रबद्धिन हनुे ववश्वाि तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, बिेट अनशुािन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेट राखेको, खचि पश्चाि बिटे िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ववपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, 
बचि अनदुान वफिाि नगरेको, वविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्िैगरी ववकाि तनमािणिफि  
र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको, िाना िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको, िवटल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट 
गराएको, िोवकएबमोन्िम िनिहभातगिा निटेुको, ददगो ववकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र कार्िक्रम ििुिमा नगरेको, दीघिकालीन 
ववकािको खाका ििुिमा नभएको िस्िा िमस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोिना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक वहिाब वववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तत्रण कमिोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, कार्िक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फर्छ्यौट िम्बतधी 
स्पष्ट कार्िववतध ििुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि ववगिका बेरुि ु
उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेि देन्खएन । 

िमर् र िनशन्क्तको िीतमििाको बाविदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु िवहिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ववत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार 
र िेवा प्रवाहमा िधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका िबै पदातधकारी 
िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

 
 

 

                   (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र िंखर्ााः०७८।७९               तमतिाः२०७८।०५।०३ 
च.नं.: २३३  

श्री प्रमूखज्रू्,  

कमलामाई नगरपातलका 
तितधलुी । 

ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैवफर्ि िवहिको रार् 

हामीले कमलामाई नगरपातलका, तितधलुीको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरण िथा 
लेखा वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैवफर्ि िवहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्र्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ ३१ मा िमाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् ब्र्र् वववरणले स्थानीर् िहिँग 
िम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्िम िारभिू रुपमा िवह िथा र्थाथि अवस्था न्चत्रण गदिछ ।  
कैवफर्ि िवहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ६२ लाख ४२ हिार बेरुिू देन्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु.९७ लाख ७० हिार, प्रमाण 

कागिाि पेश गनुिपने रु.५८ लाख २२ हिार,  तनर्तमि गनुिपने रु.७८ लाख ४३ हिार र पेश्की बाकँी रु.२८ लाख ७ हिार रहेको 
छ ।  

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका िम्बतधमा तमति २०७७।१२।०९ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा 
िवहिका प्रमाण कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ५० र्िैिाथ िंलग्न छ 
। 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दावर्त्व र्कीन 

हनु ेकुनै िानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको िंववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहिँग हामी स्वितत्र छौं ।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंवहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ववश्वस्ि छ ।   
ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम िही 
र र्थाथि हनु ेगरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा िालिािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तत्रण प्रणाली लाग ुगने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । पातलकाको कार्िकाररणी,  
पातलका प्रमूख र प्रमखु प्रशािवकर् अतधकृि र्ि पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतर् गन्ल्ि िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडा रवहि रहेको होि ्भतन उन्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् िवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको 
आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका 
िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्ि पत्ता लगाउने िक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिािले िामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा 
नै फरक पानि िक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे ववशेर् वा िालिािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई िारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

(ईतरप्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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कमालामाई नगरपातलका, तितधलुीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
आतथिक वर्ि : २०७६/७७ 

 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकाि गदै स्थानीर् शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्िकाररणी, र 
तर्ावर्क अभ्र्ािलाई िस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िञ् चालन गने िमग्र उद्देश्र् हातिल गनि २०७३।१२।०३ मा र्ि 
पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् िरकारले िञ्चालन गने कार्िमा िहकाररिा, िहअन्स्ित्व र िमतवर्लाई प्रवद्धिन गनुि 
र स्थानीर् िरकारका काममा िनिहभातगिा, उत्तरदावर्त्व र पारदन्शििा ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । तितधलुी न्िल्ला न्स्थि र्ि पातलकाको वडा िंखर्ा १4, नगरिभा िदस्र् 70 , िनिंखर्ा 
77845  र क्षेत्रफल  482.57 वगि वकलोतमटर रहेको छ । 
 

क) स्थानीर् िन्चि कोर् अतथिक वर्ि २०७६/०७७ को स्थानीर् िंन्चि कोर् आर् व्र्र् वहिाबको िंन्क्षि अवस्था तनम्न 
बमोन्िम रहेको छ । 

 

वववरण वटप्पणी 
र्ि वर्िको रु. 

बिेट आफैले गरेको प्रािी/भकु्तानी 
बस्िगुि /िोझै 

भकु्तानी 
िम्मा 

प्रािी (क+ख)   1613504284.48 1307714444.05 0.00 1307714444.05 

क.प्रािी (िंन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े   1086082000.00 980658943.92 0.00 980658943.92 

1100 कर  11 265932000.00 222395802.13 0.00 222395802.13 

1300 अनदुान   750732000.00 720153855.00 0.00 720153855.00 

िंघीर् िरकार 12 678598000.00 650598000.00 0.00 650598000.00 

प्रदेश िरकार 12 44134000.00 41634000.00 0.00 41634000.00 

िनिहभागीिा   28000000.00 27921855.00 0.00 27921855.00 

१४०० अतर् रािस्व   66418000.00 37455422.35 0.00 37455422.35 

१५०० ववववध प्राति   3000000.00 653864.44 0.00 653864.44 

ख. अतर् प्रािी   527422284.48 327055500.13 0.00 327055490.13 

वविरण गनि बाँकी रािस्व   0.00 10.00 0.00 10.00 

कोर्हरु   66689284.48 56342903.22 0.00 56342903.22 

धरौटी   0.00 17724242.91 0.00 17724242.91 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   460733000.00 252988344.00 0.00 252988344.00 

भकु्तानी (ग+घ)   1789179547.48 1236065397.32 0.00 1236065397.32 

ग. भकु्तानी (िंन्चि कोर्बाट)   1261757263.00 950332344.84 0.00 950332344.84 

21000 पाररश्रतमक/िवुवधा 18 360235300.00 344496340.90 0.00 344496340.90 

22000 मालिामान िथा िेवाको उपर्ोग 18 176961700.00 122975394.67 0.00 122975394.67 

25000 िहार्िा 18 96750000.00 75286088.18 0.00 75286088.18 

26000 अनदुान 18 1200000.00 1200000.00 0.00 1200000.00 

27000 िामान्िक िरुक्षा 18 24219000.00 23891760.00 0.00 23891760.00 

28000 अतर् खचि 18 2704000.00 2496881.00 0.00 2496881.00 

31000 गैर ववन्त्तर् िम्पिी/पँून्िगि खचि 18 599687263.00 379985880.09 0.00 379985880.09 

घ. अतर् भकु्तानी   527422284.48 285733052.48 0.00 285733052.48 

कोर्हरु   66689284.48 25991087.38 0.00 25991087.38 

धरौटी   0.00 6730299.00 0.00 6730299.00 

िंघीर्, प्रदेश िरकारका अतर् कार्िक्रम   460733000.00 252988344.00 0.00 252988344.00 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी     23322.10 0.00 23322.10 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   -175675263.00 71649046.73 0.00 71649046.73 
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वववरण वटप्पणी 
र्ि वर्िको रु. 

बिेट आफैले गरेको प्रािी/भकु्तानी 
बस्िगुि /िोझै 

भकु्तानी 
िम्मा 

च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)   0.00 178036896.16 0.00 178036896.16 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च)   -175675263.00 249685942.89 0.00 249685942.89 

बैक िथा नगद बाकँी  
24   249685942.9 0 249685942.9 

 

ख) कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर् िथा प्रदेश लेखा ईकाइ कार्ािलर्बाट भकु्तानी आदेश माफि ि िम्बतधीिलाई िोझै 
भकु्तानी भएका कfरोबारहरु 

शीर्िक वावर्िक बिेट तनकािा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
प्रदेश पूवािधार ववकाि कार्िक्रम 26230000.00 22161423.00 22161423.00 00.00 

स्थानीर् पूवािधार िाझेदारी कार्िक्रम 30530000.00 30530000.00 30530000.00 00.00 

गररवविँग ववशेश्वरिँग कार्िक्रम 700000.00 700000.00 700000.00 00.00 

पर्िटन पूवािधार ववकाि आर्ोिना 5000000.00 636248.00 636248.00 00.00 

िामान्िक िूरक्षा कार्िक्रम 2080704000.00 206748100.00 206748100.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण 
पनु्िगि  206000.00 195440.00 195440.00 00.00 

राष्ट्रीर् पररचर्पत्र िथा पन्तिकरण चाल ु 1307000.00 981866.00 981866.00 00.00 

राष्ट्रपिी मवहला उत्थान कार्िक्रम 10000.00 10000.00 10000.00 00.00 

िमाव कल्र्ाण कार्िक्रम िे ना िमेि 1100000.00 1000000.00 1000000.00 00.00 

िंन्चि तबदा 1178989.00 1178989.00 1178989.00 00.00 

और्तध उपचार 1530424.00 1530424.00 1530424.00 00.00 
िम्मा रु. 2148496413.00 265672490 265672490 00.00 

 

ग) पातलकामा रहेका अतर् कोर्हरु 

 

न्शर्िक गि वर्िको न्िम्मेवारी रु . र्ि वर्िको आम्दानी रु . िम्मा रु . खचि रु . बाँकी रु . 
कमिचारी कल्र्ाण कोर् 8330382.33 1780815.30 10111197.63 00.00 10111197.63 

करार कमिचारी वहिकोर् 00.00 1273526.60 1273526.60 00.00 1273526.60 

ममिि िंभार कोर् 1212242.00 00.00 1212242.00 00.00 1212242.00 

स्थानीर् लैविक वहंिा 
तनवारण कोर् 

00.00 10000.00 10000.00 00.00 10000.00 

वािावारणीर् ववकाि 
कोर् 

629384.45 00.00 629384.45 00.00 629384.45 

िम्मा रु. 10172008.78 3064341.90 13236350.68 00.00 13236350.68 

 

घ) रािस्व 
क्र.िं. शीर्िक नं. लगि हिबली िमेि 

रु. 
अिलुी रु. दान्खला रु. बाँकी रु. 

  
१ १५१११ 24690.85 24690.85 24690.85 ० ० 
२ १५११२ 1217200 1217200 1217200 ० ० 

िम्मा 1241890.85 1241890.85 1241890.85 0 ० 
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लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 लेखापरीक्षणको क्रममा अिलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा कमिचारी बैठक भत्ता रु. ९९४५० र पदातधकारी 
भ्रमण खचि िथा दैतनक भत्ता रु. ११२५० िमेि रु.११०७०० अिलु भई स्थानीर् िन्ञ्चिकोर् दान्खला 
भएको छ । 

 

 लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाबाट रु.७६२५३३ अिूल भई िम्बन्तधि खािामा 
ददखला भएको छ ।  

 

1.  लेखा ढाचँाको प्रर्ोग – नेपालको िंववधानको धारा २४१ मा नेपालको िरकारी लेखाको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकले गने र र्िरी लेखा परीक्षण गररने लेखा िंघीर् कानून बमोन्िम महालेखापरीक्षकले िोकेको 
ढाँचामा रान्खने व्र्वस्था छ । त्र्िैगरी आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६, अतिर 
िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा िमेि 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्को तिफररिमा महालेखापरीक्षक बाट 
स्वीकृि भएबमोन्िमको ढाँचामा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । िोही अनिुार एकीकृि आतथिक िंकेि िथा वतगिकरण 
२०७४ स्वीकृि भएको, नेपाल िाविितनक क्षेत्र लेखामान (नेपिाि) बमोन्िमका फारामहरु तमति  
२०७५।८।१० मा िंघ िथा प्रदेश र स्थानीर् िह गरी दईु िमूहका फारामहरु आ.व. २०७५।७६ देन्ख 
लागू गने उद्देश्र्ले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको छ । िि अनिुार १४२ 
प्रकारका फाराम ववकाि भएकोमा ७९ नर्ाँ फारामहरु र ६३ पररमान्ििि फाराम ववकाि भएको अवश्था छ 
। उपर्ुिक्त अनिुारको ववत्तीर् प्रतिवेदमा प्रािी भकु्तानी वहिाव, िरकारी आम्दानी र खचि कारोबारको बिेट 
िलुनात्मक प्रतिवेदनलाई पवुष्ट गने गरी ववतभन्न लेखा वटप्पणीहरु िस्िै िंन्ञ्चि कोर्को अवस्था, आतिररक 
रािस्व, िंघीर् िरकार र प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान, ऋण प्रािी िथा िाँवा व्र्ाि भकु्तानी न्स्थति, वविरण 
गनि बाँकी रािस्वको वववरण, धरौटी िथा कोर्हरु, िंघीर् िरकार प्रदेश िरकार वा िस्थाका कार्िक्रम खचि, 
िोझै भकु्तानी र वस्िगुि िहार्िा, िन्ञ्चि कोर्बाट भएका खचि भकु्तानी, आर्ोिना र कार्िमा खचि (िशिि 
अनदुान), भकु्तानी ददन बाँकीको वववरण, वफिाि ददन बाँकी अनदुान, वफिाि तलन बाँकी अनदुान, पेश्की बैंक 
िथा नगद बाँकी र अतर् िम्पन्त्तहरु िस्िा लेखा वटप्पणीहरुको व्र्वस्था गरेको छ ।र्ो वर्ि र्ि पातलकाले 
उपर्ुिक्त ढाँचा पूणि अनशुरण गरी ववत्तीर् प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । पातलकाले स्वीकृि ढाँचाको पूणि 
अनशुरण गरी  लेखा वटप्पणीहरु िवहि लेखा राख्न ेर प्रतिवेदन गने व्र्वस्था कार्ाितवर्न गनुि पदिछ । 

 

 ववत्तीर् वववरण ववश्लरे्ण  
2.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलका िथा पातलकाले प्रत्रे्क 

वर्िको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र 
व्र्र्को वहिाव राख्नपुदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनिुार पातलका िथा पातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्बमोन्िम छन–् 
• स्थानीर् िहले िंन्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्ि वर्ि प्राि रकम र िंन्चि कोर्वाट भएको खचि 

स्पष्ट देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 
• कोर् िथा लेखा तनर्तत्रण कार्ािलर् तितधलुीबाट प्रमान्णि तनकािा अनिुार प्रदेश िशिि िफि  

रु.९५८०००० मात्र तनकािा प्रमान्णि भएकोमा ितु्रमा रु.१०७८०००० देखाईएको छ । उक्त रकममा 
प्रदेशबाट कोरोना ररतलफ फण्ड वापि प्राि रु.१२००००० िशिि िफि  आम्दानी बाँतधएकोले कोलेतनका 
बाट प्रमान्णि तनकािा भतदा बढी आम्दानी हनु गएको देन्खतछ ।  

• पातलकाको ितु्रमा देखाईएको म.ले.प.२७२ को अनिूुन्च २१ मा बाँकी देखाईएको बैंक मौज्दाि 
रु.६६६७७३६५।४१ पातलकाले ववतभन्न तमतिमा तनकािा वफिाि गरेको छ । िोही बमोन्िमको ववत्तीर् 
वववरणका आधारमा लेखापरीक्षण िम्पन्न गरीएको छ ।  

 



7 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

• ितु्रमा देखाईएको म.ले.प.२७२ को अनिूुन्च १० मा गि वर्िको मौज्दाि बाँकी रु.१७८०३६८९६।१६ 
देखाईएकोमा आतथिक वर्ि २०७५।७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिुार रु.१७५६७५२६३।१६ 
मात्र उल्लेख भएकोमा गि वर्ि भतदा र्ि वर्ि रु.२३६१६३३ ले फरक देन्खतछ ।  

• ितु्रमा देखाईएको म.ले.प.२७२ को अनिूुन्च १५ मा िमावेश कोर्हरुको वहिाबमा गिवर्िको मौज्दाि 
िमेिको रकम र्ि वर्िको आम्दानीमा देखाईएकोले गि वर्िको मौज्दाि शतुर् देन्खएको छ । 

• लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी वकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् वववरण र्थाथि मान्न िक्ने अवस्था छैन । 

    त्र्िैले िोकेबमोन्िमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िववक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

3.  आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक तनर्तत्रण 
प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्ि िम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्िम रहेका छन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु िथर्ांक 
िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने िो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ वमोन्िम ढाँचामा 
वावर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट र्ि वर्ि िंचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको वावर्िक कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

• रािस्व िंकलन िम्बतधमा िचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी िबै कारोबार बैवकि प्रणाली माफि ि गने गरेको 
देन्खएन । 

• अतिर िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्िम मध्र्कालीन खचि िंरचना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले िो बमोन्िम मध्र्कालीन खचिको िंरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्िम पातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेत्रतभत्रका 
ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकािका लातग आवतधक, रणनीतिगि, मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ववकाि 
र्ोिना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको तबश्लरे्ण गरी िम्भाब्र् आर्ोिनाको बैंक खडा 
गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकाि र्ोिना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने ितदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

• पातलकाले न्ितिी िामानको एकीकृि वववरण िथा िहार्क न्ितिी खािा अद्यावतधक नगरी वडा कार्ािलर् 
िथा ववतभन्न िंघ िंस्थालाई वविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्ितिी िामानिवहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितिी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• मलु्र् अतभवृवद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6 क मा बमोन्िम ठेक्का िम्झौिाको िानकारी ददएको 
र कर भकु्तानीको इ टीतडएि नगरेको पाइर्ो। 

• ववल भपािइहरुमा तिलतिलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको िनाउने 
छापिमेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा आंन्शक मात्र गरेको पाईर्ो ।  

• रु. २५ हिार भतदा बढीको रकम चेकमाफि ि भकु्तानी गनुिपनेमा कतिपर् कारोबारहरु कमिचारीले पेश्की 
तलई भरपाई गराउने गरेको पार्ईर्ो ।  

 



8 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

• िाविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोिना र वावर्िक खररद र्ोिना 
िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• पातलकालेले िबैििो तनमािण कार्िको लातग स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.५०३ अनिुारको ढाँचामा नापी वकिाब 
नराखी कम्प्र्टुरबाट िर्ार गरेको लिुिीटमा नापी वववरण उल्लेख गरी खचि लेख्न ेगरेको छ । 

• ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतिी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्विार्ी िथा उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग 
हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• िाविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वर्ि कार्ििम्पन्न भएका आर्ोिना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• पातलकाबाट िंचालन भएका ववतभन्न र्ोिना तनमािण कार्ि गनि िम्झौिा/ गठन गरेका उपभोक्ता ितमति 
िंस्था दिाि ऐन, २०३४ अनिुार मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• पातलका अतिगिि िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमािण िथा स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि र्ोिनाका उपभोक्ता 
ितमतिहरुले डोिर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइएको छ ।  

• िञ्चातलि र्ोिनाको िूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका िाथै उपभोक्ताको र्ोगदान 
र कार्ििम्पादन लगार्िका ववर्र्मा स्पष्ट गरी िरोकारवाला िवहिको िाविितनक िनुवुाई र िाविितनक 
परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरण िंरक्षणको एवककृि ददघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्निर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पवहचान एबं कार्िर्ोिना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• िशुािन व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनिुार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि िेवाहरुको 
कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन िंर्तत्र िर्ार गरेको पाईएन । 

• तनिामिी िेवा ऐन, 2049 वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि वववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनिामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्िम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

• िंघीर् मातमला िथा िामातर् प्रशािन मतत्रालर्को 2073।12।25 को पररपत्र अनिुार र्ि पातलकामा 
िमावहि भएका िाववकका गाँउ ववकाि ितमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेत्र 
तभत्रका ववर्र्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िववतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्ि 
पातलकाले हालिम्म १९ ऐन,  ४  तनर्मावली,  ३१ कार्िववतध िमेि ५४ काननु एवं कार्िववतध तनमािण 
गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

    ििथि पातलकाले आतिररक तनर्तत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ववश्वशनीर् बनाइ िेवा 
प्रवाह िदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 बिेट िथा कार्िक्रम   
4.  चौमातिक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको 

कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातिक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्िम कार्ििम्पादन िम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको वववरण अनिुार चौमातिक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्िम छ ।  

 

 ति.नं. पूिँीगि खचि शीर्िक कुल खचि चौमातिक खचि (रु.हिारमा)  
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प्रथम चौमातिक दोस्रो 
चौमातिक िेिोचौमातिक 

आर्ाढ 
मवहनाको मात्र 

खचि 

१ स्थानीर् पूवािधार 
िाझेदारी ववकाि 30530 0 1000 30430 22882 

2 प्रदेश पूवािधार ववकाि 19799 0 0 19799 18799 

3 प्रदेश िशिि 5954 0 226 5728 5700 
४ न.पा. पूिँीगि 354030 12541 104241 237247 148168 

 कूल खचि: 410313 12541 105467 293204 195549 

 खचि प्रतिशि 
100.00 3.54 29.44 67.01 41.85 

उपर्ुिक्त वववरण अनिुार पातलकाले िेस्रो चौमातिकमा कुल बिेट खचिको 67.01 प्रतिशि खचि गरेको छ 
। ििमध्रे् अिार मवहनामा मात्र 41.85 प्रतिशि खचि गरेको छ । आतथिक वर्िको अतिमा काम गराउँदा 
कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप िमर्मै खररद िम्झौिा गरी 
आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ । 

5.  क्षते्रगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो ववकािका क्षेत्रगि रुपमा िमानपुातिक 
बिेट ववतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्ि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि बिेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनिुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षते्र वावर्िक विेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ववकाि 83555000 33230362 3.50 
िामान्िक क्षेत्र  620242540 521320189 54.86 
पूवािधार ववकाि क्षेत्र 341022000 217345397 22.87 
ववत्तीर् व्र्वस्थापन र िशुािन 9957000 4018605 0.42 
कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि 206980723 174417790 18.35 

िम्मा 1261757263 950332343 100.00  

 

6.  खचि ववश्लरे्ण – पातलकाको ववत्तीर् प्रतिवेदन अनिुार र्िबर्ि अतर् रािस्वबाट रु.३७४५५४२२।३५, रािस्व 
बाँडफाँड लगार्ि करहरुबाट रु.२२२३९५८०२।१३, अनदुानबाट रु.७२०१५३८५५ र िनिहभागीिाबाट 
रु.२७९२१८५५ िमेि पातलकाको िंन्चिकोर्को आम्दानी रु.९८०६५८९४३।९२ भएकोमा पातलका 
चालिुफि  रु.५७०३३६४६५ र पूनँ्िगििफि  रु.३७९९८५८८०।०९ िमेि रु.९५०३३२३४४।८४ खचि 
भएको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनिुार रहेका छन ्– 

• पातलकाको कुल आम्दानीको िलुनामा अतर् रािस्व ३।८२ प्रतिशि, रािस्व बाँडफाड लगार्ि करहरु 
२२।६८ प्रतिशि, िनिहभागीिा िथा ववववध २।९२ प्रतिशि र अनदुानको वहस्िा ७३।४४ प्रतिशि 
रहेको छ ।  

• पातलकाको र्ि बर्िको कुल बिेट खचिको िलुनामा चालिुफि  ६२।१९ प्रतिशि र पुिँीगििफि  ३७।८१ 
प्रतिशि रहेको छ ।  

• कुल चालखुचिमध्रे् पाररश्रतमक िथा िवुवधामा रु. ३४४४९६३४०।९० अथािि कर आर्को िलुनामा  
१५४।९० प्रतिशि रहेको देन्खतछ ।  

    र्िबाट पातलकाको आतिरीक आर्को िलुनामा अतधक रकम प्रशाितनक प्रर्ोिनमा खचि भएको देन्खतछ 
। ििथि पातलकाले आतिररक आर्को दार्रा फराकीलो बनाउने िथा प्रशाितनक खचि तनर्तत्रण गनुिपने 
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देन्खतछ । त्र्िैगरी िंघ िथा प्रदेश िरकारबाट प्राि अनदुान र रािस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकाि तनमािण प्रर्ोिनमा पररचालन गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

7.  तर्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ िम्म अतधकार क्षेत्र िथा 
तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
वववाद दिाि भएको ३ मवहनातभत्र टुिो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि वववरण 
अनिुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुिो लगाउन बाकी २० र र्ो बर्ि थप भएको १४ गरी 
कुल ३४ वववाद दिाि भएकोमा ४ वटा मात्र फछ्र्र्ौट भई ३० बाँकी देन्खतछ । तर्ार् िम्पादन प्रवक्रर्ालाई 
प्रभावकारी वनाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभत्र फछ्र्र्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुिो लगाउनपुदिछ । 

 

8.  तर्ावर्क ितमतिका िदस्र् बतदाबतदीको िमर्मा ववतभन्न तमतिमा ववतभन्न वडामा अनगुमनमा गएको र तनणिर्मा 
कुनै वकतिमको अपरातधक घटना नघटेको भनी उल्लेख छ । िो अवस्थामा िमेि पातलकाका वडाहरुमा 
तर्ावर्क ितमतिका िदस्र् बाहेकका अतर् १० िना कमिचारी अनगुमनमा गएको देन्खतछ । गो भौ नं. 
११६२ तमति २०७७/३/३१ मा पातलकाका तर्ावर्क ितमतिका िदस्र् बाहेक अतर् १० िना कमिचारीलाई 
तमति २०७७/१/२८ देन्ख २०७७/२/२३ गिे िम्म अनगुमन गनि गएको भनी खचि लेख्न नतमल्ने देन्खएको 
तनर्तमि हनुपुने रकम रु........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७००० 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
9.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्िम स्थानीर् िहले स्थानीर् 

िेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातिक िलबबाट १० प्रतिशि रकम 
कट्टा गरी िो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी िम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ि वर्ि 
पातलका चालबुाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु.१५००००० ट्रातिफर गरेको छ । िर उक्त कोर्को िंचालन 
िम्बतधी पातलकाबाट कुन ैऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देन्खएन । ििथि कानूनको व्र्वस्था गरी कमिचारी 
कल्र्ाण कोर् िंचालन गनुिपदिछ ।  

 

10.  कमिचारी वहिकोर् – तमति २०७६।०९।२२ मा बिेको नगर िभाले पातलकामा करार िेवा अतिरगि 
कार्िरि रहेका कमिचारीहरुका लातग कमिचारीहरुको िलबबाट ५ प्रतिशि कट्टी गने िथा पातलकाले ५ प्रतिशि 
रकम थप गरी कोर्मा िम्मा गनि कमिचारी वहिकोर्को स्थापना गने तनणिर् गरेकोमा पातलकाले र्ि वर्ि उक्त 
कोर्मा रु.१२७३५२६।६० रकम िम्मा गरेको छ । र्ि वर्ि पातलकाले उक्त कोर्मा रकम िम्मा गरेको 
भए िापतन करारमा रहेको कमिचारीहरुबाट कट्टा गरी कोर्मा िम्मा गरी अतभलेख व्र्वन्स्थि गरेको पाईएन। 
कोर्को उन्चि व्र्वस्थापन िथा पररचालन गरीनपुदिछ । अतर्था उक्त कोर्को रकम पातलका िंन्चि कोर् 
वफिाि हनुपुदिछ । 

 

11.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन , २०५८ को दफा ८७ मा रोिगारबाट प्राि आर् गणना गदाि िमावेश गररने 
रकम भकू्तातन दददा अनिुचुी १ बमोन्िम कर कट्टा गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्बाट प्राि वववरण अनिुार 
िमार्ोिन ग्रडे िथा छुट प्रातबतधक ग्रडे िमेिको पाररश्रतमक भकू्तातन ददइएकोमा तनम्नानिुार पाररश्रतमक कर 
कट्टा गरेको नदेन्खएकोले उक्त रकम अिलु गरी दान्खला गनुिपने रु..... 

 

 

 

 

 

२०३०३६ 

 कमिचारीको नाम करर्ोग्र् आर् िम्मा कर कट्टी गररएको कट्टी गनि बाकी 
परुुर्ोत्तम िवेुदी ५२५०९८ ९४१० ४६८० ४८६० 
शंकरराि लईुटेल ६६४२९८ ३२३६० ५१३६ २७२२४ 
ित्र्देवी अतधकारी ६३६२८६ २६७५७ ४५६० २२१९७ 
टेकेतर कुमार काकी ५०४८०० ७४८० ३९०० ३५८० 
िागर कुमार ढकाल ५५७९४० १२७९४ ४३६८ ८४२६ 
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भपेुतरध्वि वस्निे ५९०६७० १७६३४ ४९०८ १२७२६ 
िरेुश पािवान ५३७५५८ १०७५६ ४१७६ ६५८० 
महानतद रार् र्ादव ६६६३५० ३२७७० ५२५६ २७५१४ 
हररकृष्ण कार्स्थ ५९४३५० १८३७० ४५३६ १३८३४ 
मोहन प्रिाद िवेुदी ६५१७५० २९८५० ५१२४ २४७२६ 
केम बहादरु थापा  ५७८७५० १५२५० ४४०४ १०८४६ 
वविर् कुमार राउि ६३६८०६ २६८६१ ४८६० २२००१ 
िलुोचना लईुटेल ५४९८५८ १३५२६ ४०३२ ९४९४ 
िशुील कुमार वमाि ५००१२४ ७५९२ ४३६८ ३२२४ 
रववतर कुमार शे्रक्ष्ठ ५३३४०२ १०३४० ४५३६ ५८०४ 
िम्मा    २०३०३६  

12.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेत्र र कार्िबोझको ववश्लरे्ण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी ििृना गनि निवकन े
व्र्वस्था छ । पातलकाले ववतभन्न पदमा १४३ िना कमिचारीहरु करारमा राखी र्ो वर्ि रु.४०६२०५४१/ 
खचि लेखेको छ ।  
    त्र्िैगरी िोही ऐनको दफा ८३(८) वमोन्िम पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी चालक, िर्श, कार्ािलर् 
िहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतिर्न, चौवकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मात्र करारवाट िेवा तलन िवकने 
व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको ववतभन्न पदमा ६१ िना करार तनर्नु्क्त 
गरी बर्िभरीमा रु. १८८२८७८५/ भकु्तानी गरेको पाईर्ो । ििथि ऐनमा व्र्वस्था भए अनिुार पदमा 
िोकीएको  प्रकृर्ा पूरा गरी कमिचारी राख्न ेिफि  ध्र्ाद ददनपुदिछ ।  

 

13.  शीर्िक फरक पारी खचि लेखेकोाः अथिमतत्रालर् द्वारा िारी खचिको िँकेि र वगीकरणमा िोवकए अनिुारका 
खचि िंकेि नं . बाट खचि लेख्न ुपनेमा नमनुा छनौटका आधारमा गरीएको लेखापरीक्षणमा देहार् बमोन्िमका 
भौचर र तमतिमा फरक शीर्िकबाट खचि लेखेको तनर्तमि नदेन्खएको रु..................... 

 

 

 

 

३१२५८६६ 
 गो भौ नं. तमति खचि लेख्न ुपने शीर्िक खचि लेखेको शीर्िक खचि लेख्न ुपने शीर्िक रकम 

८७५/०७७/३/११ कमिचारी भत्ता पदातधकारी अतर् भत्ता कमिचारी भत्ता १५०००० 

८२२/०७७/३/५ खररद ईकाईको बैठक भत्ता पदातधकारी अतर् भत्ता अतर् भत्ता ९७५०० 
९२३/०७७/३/१७ कमिचारीको भत्ता पदातधकारी अतर् भत्ता कमिचारीको भत्ता १७१५०० 
१०६६/०७७/३/२५ अतर् ितमति भत्ता पदातधकारी अतर् भत्ता अतर् ितमति भत्ता १७६५०० 
११५१/०७७/३/३० खररद इकाईको बैठक भत्ता पदातधकारी बैठक भत्ता अतर् भत्ता १०५०० 
३०७/०७६/९/३ मंतिरको कमिचारी पाररश्रतमक पाररश्रतमक पदातधकारी पाररश्रतमक कमिचारी  २५१९८६६ 
िम्मा    ३१२५८६६  

 

14.  वढी भकु्तानीाः पातलकाले अनदुान रकम भकु्तानी दददा लाभग्राहीले व्र्होने रकम कट्टा गरी भकु्तानी गनिि 
पदिछ। पातलकाले स्थार्ी िरकारी नििरी तनमािणका लातग ८० प्रतििि अनदुानमा देहार्का २ िंस्थालाई रकम 
भकु्तानी गरेकोमा देहार्अनिुार घटी कट्टा गरी भकु्तानी ददएको देन्खएकोले बढी भकू्तातन भएको रकम अिलु 
हनुपुने रु..... 

 

 

 

 

 

२०००० 
 कृर्क िमूह िम्झौिा 

रकम 
८० प्रतिशिले हनु े भकु्तानी रकम वढी भकु्तानी 

धनलक्ष्मी िािा िरकारी फमि  ३००००० २४०००० २५०००० १०००० 

रानीचरुी प्रािाररक व्र्वस्थापन कृर्क िमूह ३००००० २४०००० २५०००० १०००० 

िम्मा ६००००० ४८०००० ५००००० २०००० 
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15.  आतथिक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक िहार्िा, 
चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान वविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्ि स्थानीर् िहले 
ववतभन्न रोगको उपचारको लातग तनवेदन प्राि भएको र्ो वर्ि ४८ व्र्न्क्तलाई रु. ४९८८७५/ आतथिक िहार्िा 
वविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

16.  अनदुानको अनगुमन – िाविितनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको िही िदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले िमर् िमर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । पातलकाले कृवर्, पश,ु 
शैन्क्षक िेवा, िामान खररद िथा ववतभन्न िहकारी िंस्थालाई बीउपूिँी िथा अनदुानमा र्ो वर्ि रु. 
५४४००००/ खचि लेखेकोमा तबिरण भएको अनदुानको िवह िदपुर्ोग भए नभएको िम्बतधमा अनगुमन 
िथा िोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । अनदुान िम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेको पतन 
देन्खएन । ििथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई िंघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट वविरण हनुे अनदुानमा 
दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको िीबनस्िरमा िधुार आएको र्वकन गरी रकमको पूणि िदपुर्ोग 
गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 पदातधकारी िवुवधा  
17.  पदातधकारी िवुवधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िवुवधा िम्वतधी ऐन, २०७५ को दफा ३ 

मा स्थानीर् िहका पदातधकारी िदस्र् र िभाको िदस्र्ले आफू तनवािन्चि भई अनिूुची–२ बमोन्िम पद िथा 
गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातिक िवुवधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा िम्मातनि िवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातििक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
िवुवधाहरु खारेि गरेको छ । ििअनिुार बागमिी प्रदेश िरकारले पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐनको 
अनूिून्च १ मा प्रथम िंशोधन गरी २०७७ बैशाख ३ मा िंशोतधि िवुवधा रािपत्रमा प्रकाशन गरेको छ।उक्त 
पदातधकारी िवुवधा िम्बतधी ऐन अनिुार िोही ऐनको अनूिून्च १ मा उल्लेख भएको िूववधामात्र ददन तमल्ने 
देन्खएकोमा पातलकाले पदातधकारीको मातिक पाररश्रतमक िवुवधामा २०७६।०४।१ देन्ख २०७६।६।३० 
िम्म रु. २२७५५००/ खचि लेखेको देन्खतछ । २०७६।०७।०१ देन्ख िंशोतधि काननुअनिुार िवुवधा 
ददएको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ ।  

 

18.  स्वकीर् िन्चव र िल्लाहकार – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको 
िवुवधा िम्बतधी ऐन, २०७५(पवहलो िंशोधन िमेि) मा र्ि प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले 
स्वकीर् िन्चव।िल्लाहकार राख्न पाउन े व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्िैगरी स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भतदा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनि नहनुे उल्लेख छ । 
पातलकाले नगर प्रमखुको स्वकीर् िन्चवका रुपमा िहार्क स्िर िलब भत्ता भकु्तानी हनु ेगरी श्री ददनेश 
बराललाई तनर्कु्त गरी मातिक रु. २८२००/ का दरले पारीश्रतमक र भत्ता लगार्ि िवुवधामा रु. ४२०९३० 
भकु्तानी गरेको तनर्म अनकुुल देन्खएन रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

४२०९३० 
 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
19.  स्थानीर् िथर्ाकं, अतभलेख िथा स्रोि नक्िांकनाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोन्िम 

स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको आधारभिु िथर्ांक िंकलन, अतभलेख र िोको व्र्वस्थापन गनुिपने िथा 
आफ्नो क्षेत्रतभत्रको शैन्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्र्िगि खानी, िंगल िथा अतर् श्रोि, पूवािधार 
अन्र्िगि िडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्िांकन वा पातलकाको प्रोफाईल िर्ार गनुिपने 
व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले स्थानीर् िथर्ांक िम्वतधी नीति, कानून र िोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि 
नक्िाङ्कन वा प्रोफाइल िर्ार नगरेको  ववर्र् गि वर्िको प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएकोमा िधुार भएको 
पाईएन।स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरणका वक्रर्ाकलाप िंचालनमा िथर्ांकले महत्वपणुि भतुमका खेल्ने 
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हुँदा िोको िंकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िलाई महत्वकािाथ अगातड बढाउन आवश्र्क छ । िथर्ांक बेगर 
प्राथतमकिामा रान्खएका र्ोिना, बिेट, प्रवक्रर्ा र कार्ािवतर्नले उन्चि िाथिकिा नपाउने हुँदा र्ििफि  ध्र्ान 
िान िरुरी छ । 

20.  रािस्व अनमुान िथा अिलुीाः नगरपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक श्रोिबाट (ववभाज्र् कोर् िफि को बाहेक) रू. 
६६२१८०००।–रािस्व िंकलन हनुे अनमुान गरेकोमा रू. ५०४९४४०९।– िंकलन गरेकोले रु. 
१५७२३५९१।– (अनमुानको िलुनामा २३.७४ प्रतिशि) घटी रािस्व िंकलन भएको छ।मनोरञ्जन कर 
िफि  अिलुी शतुर् देन्खएको छ।िाना िवारी िाधनको लातग कर अनमुान गररएको भए िापतन १ प्रतिशि 
मात्र अिलुी भएको देन्खएको छ।तिफाररश दस्िरु अिलुीिमेि लक्ष्र् अनिुार नभएकोले अनगुमन गरी 
तिफारीश भए अनिुारको रािस्व दान्खला हनुे वािावरण िर्ार गनुि पदिछ। करको दार्रा वढाउने र अिलुी 
प्रकृर्ा प्रभावकारी वनाई रािस्व िंकलन वढाउन ुपदिछ। 

 

 

 

शीर्िक अनमुान अिलुी प्रतिशि 
िम्पिी कर 8000000 7001411 87.52 

भतुमकर/मालपोि 100000 46481 46.48 

घरवहाल कर 5500000 10159037 184.71 

वहाल ववटौरी कर 8000000 4146206 51.83 

िाना िवारी िाधन कर 100000 1000 1.00 

मनोरञ्जन कर 100000 0 0.00 

अतर् िेवा शलु्क िथा ववक्री 3500000 3230920 92.31 

अतर् प्रशाितनक िेवा शलु्क 218000 457349 209.79 

पावकि ङ शलु्क 2456000 159900 6.51 

नक्शा पाि दस्िरु 4500000 3994060 88.76 

तिफारीश दस्िरु 7100000 4536270 63.89 

व्र्न्क्तगि घटना दस्िरु 444000 124769 28.10 

नािा प्रमान्णि दस्िरु 600000 214683 35.78 

अतर् दस्िरु 3900000 6513689 167.02 

तर्ावर्क दण्ड, िररवाना र िफि 100000 49221 49.22 

प्रशाितनक दण्ड, िररवाना र िफि 200000 262732 131.37 

धरौटी िदर स्र्ाहा 100000 0 0.00 

अतर् रािस्व 16800000 7504062 44.67 

व्र्विार् कर 1500000 1438755 95.92 

वेरुिू 3000000 653864 21.80 

िम्मा 66218000 50494409 76.25 

 

21.  नदीितर् पदाथि उत्खनन ् र ववक्रीाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमोन्िम 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाँकन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् 
पररक्षणबाट िोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढँुगा, तगट्टी, बालवुा एबम ्माटोितर् वस्िकुो तबवक्र गनििक्ने व्र्बस्था 
छ ।  
नगरपातलकाले र्ि बमोन्िम आ.व. २०७५।७६ र २०७६।७७ को लातग उत्खनन पूवि प्रारन्म्भक 
वािावरन्णर् मूल्र्ाँकन िथा पररक्षण, आई ई ई गरी प्रतिवेदन तलएका देहार्का नदी िथा खोलाहरुमा वर्िमा 
९ मवहना (अिार, िाउन र भदौमा उत्खनन नगररने शििमा) ववक्री गनििक्न े पररमाण र्ि प्रकार रहेको 
देन्खतछाः 

 

 ति.नं. खोला÷नदी दैतनक उत्खनन गनि िवकन ेपररमाण 
1.  कमला नदद १५७ 
2.  तभमान खोला ११.११ 
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3.  चदाहा खोला ७१.११ 
4.  मररन नदद १५४.१३ 
5.  न्िगाि खोला १३.३४ 
6.  वकुा खोला ५.१५ 
7.  लब्दाहा खोला ३.५० 
8.  गडौली खोला २.६६ 
9.  धतमले खोला १४.५१ 
10.  धनमाना खोला १२.०८ 
11.  ग्वाँग खोला ५.१८ 
  449.77 

वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाँकन िथा प्रारन्म्भक वािावरणीर् परीक्षण गररएका ११ नदी िथा खोलाहरुबाट 
पातलकाले वावर्िक िरदर ४२ लाख ८४ हिार ९३६ घनवफट नदीितर् पदाथि उठाउन िवकने भए िापतन 
पातलकाले िो अनिुार ववक्री गनि िकेको छैन।प्रतिस्पधाित्मक ववतध अपनाई वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाँकन 
अनिुारको पररमाणमा ववक्री हनु िक्ने वािावरणद्धारा थप रािस्व आििन पातलकाले प्रर्ाि गनुि पदिछ। 

22.  आतिररक आर् ठेक्कााः नगरपातलकाले र्ो वर्ि आतिररक आर्िफि  ठेक्का गरी तनम्नानिुार आम्दानी गरेको छ।  

 नदीितर् पदाथि िफि      
व्र्विार्ीको नाम ठेक्कारकम (एकमषु्ठ 

दान्खलाको छुट िमेि) 
अिलुी िभाद्वारा छुट कैवफर्ि 

कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी 3443896 3099506 344390 077/4/19 df 1550380, 

077/9/20 df 1085354.43 bflvnf 

िेड आई ई िी लामा शमाि िे.भी 3651480 3286332 365148 
077/4/26 df ?.620752 bflvnf 

गौरीमाई कतिट्रक्िन प्रा.तल 450000 405000 45000 
077/4/7 df ?.105000 bflvnf 

कुण्डतलनी कतिट्रक्िन एण्ड िप्लार्िि 295000 280250 14750 
 

कुण्डतलनी कतिट्रक्िन एण्ड िप्लार्िि 5951403 5070403 881000 
077/4/21df ?. 1201990 bflvnf 

िम्मा 13791779 1214191 1650288 
 

अतर् आर् िफि   

गोववतद वहादरु ठकुरी (शतनवारे हाट 
कर) 

812725 812725 0 
 

ववनेश पौडेल (शतनवारे हाट कर) 522500 522500 0 
 

भक्त वहादरु मकु्तान (माछा ठेक्का) 30000 30000 0 
 

िर् िप्लार्िि(िवारी पावकि ङ) 2456000 2210400 245600 
077/4/9 df 300000, 

077/4/30 df ?.1910400 bflvnf 

गौरीमाई कतिट्रक्िन (तनकािी कर) 3600000 2880000 720000 
 

िम्मा 7421225 6455625 965600 
 

 

 

 ठेक्का आम्दानी िम्वतधमा तनम्न व्र्होरा देन्खर्ोाः  
22.1.  कर छुटाः नगरिभाको िािौं बैठक २०७७।३।२२ ले रािस्व उठाउन ठेक्का ददएका फमिहरुलाई िम्झौिा 

रकममा एकमषु्ठ१० देन्ख २० प्रतिशििम्म छुट ददने तनणिर् गरी उपर्ुिक्त अनिुार रु.२६१५८८८ छुट 
ददएको देन्खर्ो।नदी ितर् पदाथि वािावरणीर् परीक्षण प्रतिवेदनको अतधनमा रही दैतनक पररमाण अनिुारमात्र 
िँकलन गररने र पवहलो िथा दोश्रो वकस्िा चैत्र अगावै तिरी िक्नपुने प्रावधान रहेकोमा कोतभड १९ को 
िमस्र्ा शरुु हनु ुअगावै कारोवार भैिकेको रकममािमेि छुट ददनेगरी िभाले गरेको तनणिर्को उपर्कु्त मान्न 
िवकने आधार पेश हनु िकेन।   

22.2.  घटी मूल्र्अतभववृद्ध कर दान्खलााः मलु्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३)मा ढुिा, तगट्टी, वालवुा, 
न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्री शलु्क अिलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
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मररण नदी आिपािको ढुिा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्रीको लातग प्रकान्शि 
िचुनाअनिुार दान्खला हनु आएका बोलपत्रमध्रे् िवैभतदा वढी रू. ८८१०००० (म.ुअ.कर वाहेक) कवोल 
गने कुण्डतलनी कतिट्रक्िन एण्ड िप्लार्िि दईु वकस्िामा रकम वझुाउने र मलु्र्अतभवृवद्ध कर ठेकेदारले 
दान्खला गरी भौचर पेश गने गरी िम्झौिा गरेको छ।िोही क्षेत्रमा कातलका स्वच्छतद रातकेन िे.भी. ले 
९०० घनमीटर ढुिा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन ्गने गरी िम्झौिा गरेको कारण िो पररमाणको 
रकम कट्टा गरी म ुअ कर बाहेक रु.५९,५१,४०३/– ठेक अंक कार्म गरेको छ।ठेकेदारले पातलकाको 
िभावाट १० प्रतिशि(८,८१,०००) छुट गरेको रकम कटाई र्ो वर्ि रु. ३८,६८.४१३ र २०७७।४।२१ 
मा १२,०१,९९०।– िमेि रु. ५०,७०,४०३।– वझुाएको देन्खर्ो। उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हनुे 
मलु्र्अतभबवृद्ध कर रू. ६५९१५२।३९ दान्खला गनुि पनेमा रु.२४६९०० मात्र ववक्री भएको उल्लेख गरी 
रु. ३२,०९७ मात्र दान्खला गरेकोले घटी दान्खला गरेको म.ुअ.कर अिलु गरी िम्वन्तधि रािस्व खािामा 
दान्खला गनुिपने रू........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६२७०५५ 

22.3.  वढी रकम छुटाः मरीण आिपाि ढुिा, तगट्टी, वालवुा िङकलन गने ठेक्का प्राि गने कुण्डतलनी कतिट्रक्िन 
एण्ड िप्लार्ििले ८८,१०,००० (म.ुअ.कर वाहेक) कवोल गरेकोमा िोही क्षेत्रमा कातलका स्वच्छतद रातकेन 
िे.भी. ले ९०० घनमीटर ढुिा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी उत्खनन ्गने गरी िम्झौिा गरेको कारण िो 
पररमाणको रकम कट्टा गरी म ुअ कर बाहेक रु.५९,५१,४०३/– ठेक अंक कार्म गरेको छ।पातलकाको 
िभावाट १० प्रतिशि छुट ददन ेतनणिर् गरेअनिुार उक्त ठेकेदारको कार्म भएको ठेक अंक रु.५९,५१,४०३ 
को रु.५,९५,१४० मात्र छुट ददन ु पनेमा रु.८,८१,०००।– छुट ददएकोले वढी छुट ददएको 
रु.२,८५,८६०।– अिलु गनुि पदिछ रु. २८५८६० 

22.4.  मलु्र्अतभववृद्ध कर दान्खला नगरेकोाः मूल्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३)मा ढुिा, तगट्टी, वालवुा, 
न्चप्ि आदी उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्री शलु्क अिलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ। धरान 
चिरा तितधलुी हेटौडा िडक आर्ोिनाका तनमािण व्र्विार्ी िेड आई ई िी शमाि लामा िे भी ले पातलकालाई 
िभाको तनणिर् अनिुार १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी रु. 32,86,332/– वझुाएको देन्खर्ो। िो रकममा 
लाग्ने मलु्र् अतभवृवद्ध कर दान्खला गरेको प्रमाण पेश नभएको अिलु गरी दान्खला गनुिपने रु....... ४२७२२३ 

22.5.  पावकि ङ शलु्क ठेक्कााः विपाकि  क्षेत्रमा पावकि ङ गररने िवारी िाधनको शलु्क उठाउन वढी कवोल गने िर् 
िप्लार्ििको रु. २४५६००० कवलु अंक भएको वोलपत्र प्रतिस्पधािवाट छनौट गरी िम्झौिा भएको छ। 
िम्झौिा अनिुार दरभाउपत्रको रकमलाई िीन वकस्िामा ववभािन गरी पवहलो वकस्िा िम्झौिा गदाि र अतर् 
वकस्िा प्रत्रे्क चौमातिकको शरुुमा वझुाउन ु पने उल्लेख छ।िो अनिुार पवहलो वकस्िा िम्झौिा तमति 
२०७६।४।३ मा र दोश्रो र िेस्रो वकस्िा क्रमशाः मागि १ र चैत्र १ मा दान्खला गनुिपने तथर्ो।ठेकेदारले 
िम्झौिा गदाि वझुाउन ु पने प्रथम वकस्िाको रकमिमेि दान्खला नगरेको अवश्थामा िम्झौिा गरेकोले 
कार्ािलर्लेनै िम्झौिाको पालना गरेको देन्खएन।पावकि ङ शलु्कवापि को कुनै वकस्िा रकम पतन आ.व. 
२०७५।७६ मा दान्खला नगरेकोले िम्झौिाको शिि नं. ३ बमोन्िम १० प्रतिशि िररवाना िवहि दान्खला 
गनि कार्ािलर्ले िाकेिा गरेकोिम्म देन्खर्ो।आ.व. २०७७।४।९ मा रु.३००००० लाख दान्खला गरेको 
र नगरिभाबाट कोतभड १९ को कारण देखाई १० प्रतिशि छुट ददने तनणिर् अनिुार िररवाना वाहेकको 
बाँकी रु.१९,१०,४००/– मात्र तनिको कार्ििम्पादन िमानिबाट अिलु गरेको देन्खर्ो। िमर्मा दावर्त्व 
चकु्ता नगने ठेकेदारलाई िम्झौिा अनिुार १० प्रतिशिले हनुे रु. २४५६०० अिलु गरेको नदेन्खएकोले 
अिलु गनुिपने रु..... २४५६०० 

23.  अमानि बाट ववक्रीाः मूल्र्अतभवृवद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३)मा ढुिा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि आदी 
उत्खनन,् िंकलन िथा ववक्री शलु्क अिलुीमा मलु्र्अतभवृवद्ध कर लाग्ने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले वडा नं.  
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७ र ८ मा नदीितर् पदाथि अमानि बाट ववक्री गरी ४२ ठेली नगदी रतिदबाट रु.१९,९५,२८०/– आम्दानी 
गरेको देन्खर्ो।अमानिमा ववक्री गनुि भतदा पवहले िंकलन गरी घाटगद्दी प्रमान्णि गरेको छैन। र्स्िो वस्ि ु
ववक्री गनि नगरपातलकाले मलु्र् अतभवृवद्धकरिमेि खुल्ने गरी  छुटै्ट रतिद छपाई नगरी आम्दानी रतिदनै प्रर्ोग 
गरेको छ।नगदी रतिदमा िामानको ढुवानी गने िाधन पररमाण दर नखलुाई एकमषु्ठ आम्दानी गने गरेको 
छ।र्िबाट ववक्री भएको आम्दानी र्वकन गनि िवकने अवस्था रहेन। ववक्री गरेको ढुिा, ग्राभेल िथा 
बालवुाको शलु्कमा िाधन अनिुार रकम तलएकोमा मलु्र् अतभवृवद्धकर थप गरेको देन्खएन।र्िबाट िंघीर् 
रािस्वमा िम्माहनु ु पने १३ प्रतिशिले हनुे रािस्व रु.२५९३८६.४० गमुेको देन्खर्ो।मूल्र्अतभवृवद्ध कर 
लाग्ने िामानमा ऐन अनिुारको रकम तलने व्र्वस्था अतनवार्ि रुपमा पालना गनुि पदिछ। 

24.  नदीितर् िामग्रीको िडक आर्ोिनामा प्रर्ोग शलु्काः धरान–चिरा– तितधलुी –हेटौडा िडक आर्ोिना (मदन 
भण्डारी लोकमागि) को कमलामाई नगरपातलका क्षेत्र तभत्र पलु िथा िडक तनमािण गरररहेका रिवुा कतट्रक्िन 
प्रा.तल. ले आर्ोिनामा प्रर्ोग गरेको ढुिा, तगट्टी, वालवुा, न्चप्ि, ग्राभेल आददको प्रदेश कानूनले तनधािरण 
गरेबमोन्िको दरमा प्रर्ोग गरेको पररमाण खलुाई लाग्ने कर पातलकामा वझुाएको देन्खएन।तनमािण व्र्विार्ी 
र आर्ोिना कार्ािलर्मा िम्पकि  गरी ववल अफ क्वान्तटटीिको आधारमा उक्त क्षेत्रमा प्रर्ोग भएको नदीितर् 
पदाथिको पररमाण र्वकन गरी नगरपातलकाले कर अिलु गनुि पदिछ। 

 

25.  उठ्न बाकँी बहालाः आतथिक वर्ि ०७६।०७७ मा नगरपातलका कार्ािलर्बाट ववतभन्न व्र्न्क्तहरुिंग भएको 
िटर िथा स्टल भाडा िम्बतधी िम्झौिा गरेकोमा देहार्अनिुारका िटर िथा स्टल भाडा अिलु नभै वक्र्ौिा 
रहेको देन्खर्ो। उल्लेख भएबमोन्िम देहार् अनिुारको रकम उठ्न वाँकी देन्खएको हुँदा िम्बन्तधि 
व्र्न्क्तहरुिँग िररवाना िवहि अिलु हनुपुने रु. ५५०२११ 

 पिल कवल िफि      

भाडा तलनेको नाम स्टल/कवल न गि वर्िको बाँकी र्ो वर्िको बाकँी िम्मा 
भरि ठाकुर 08  131285 131285 

स्टल भाडा िफि      

अन्म्वकादेवी ढकाल 04 143335 29040 172379 

माधवप्रिाद कोईराला 05 0 29040 29040 

रािकुमार शे्रष्ठ 08 27940 29040 56980 

कृष्ण कुमार वस्निे 13/14 0 9680 9680 

गोपालदाि शे्रष्ठ  0 29040 29040 

तितधलुी ब. क्र्ाम्पि 015 51400 29040 80440 

नेपाल स्काउट 17 27940 29040 56980 

कमिचारी तमलन केतर 20 43340 29040 72380 

न्ि.ि.ि.तितधलुी  157670 58080 215750 

गौमिी मा.वव. 24 20570 14520 35090 

कालीमाई पूिा ितमति  0 14520 14520 

तिद्धेश्वर िहकारी िस्था 19 0 29040 29040 

िम्मा  472195 329120 801319 
कुल िम्मा  472195 550211 1022406  

 

26.  नगदी आम्दानीाः नगरपातलकाले र्ो बर्ि नगदी रतिद िथा मालपोि रतिद ठेली बाट िम्पन्त्तकर, तिफाररश 
दस्िरु लगार्ि ववतभन्न न्शर्िकमा आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी कारोबार गदाि देहार् अनिुार गरेको 
पाइर्ोाः 

 

26.1.  रतिद ठेलीको प्रर्ोगाः नगरपातलकाले छपाईबाट प्राि भएको आम्दानी गदाि प्रर्ोग गररने नगदी रतिद ठेली के 
कति वविरण भर्ो र वविरण भएका रतिदबाट प्राि आम्दानी िमर्मै दान्खला गरेको प्रमाणिमेि िम्लग्न गरी 
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नगदी रिीद कार्ािलर्ले वफिाि तलन ुपदिछ।पातलका अतिरगि वडाहरुले र्ो वर्िको कर िंकलन गनि ववगि 
वर्ि िारी गरेका रतिदिमेि प्रर्ोग गरेको देन्खर्ो।चाल ुवर्िको लातग  वविरण गरेको रतिद बाहेक अतर् 
रतिदबाट िमेि आम्दानी गदाि रदको दरुुपर्ोग हनु िक्ने र िंकतलि आर् िंन्ञ्चि कोर् दान्खला नहनुे िोन्खम 
रहतछ।ििथि रतिद तनर्तत्रण खािा व्र्वन्स्थि गरी चाल ुवर्ि िारी भएका रतिद मात्र प्रर्ोग गने र वर्ाितिमा 
बाँकी रहेका रतिदहरु वफिाि गरी पनु नर्ाँ रतिद िारी गने व्र्वस्था तमलाई िम्पणुि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनश्चि गने िफि  नगरपातलकाको ध्र्ान िान ुपदिछ । 

26.2.  नगदी रतिद प्राि नभएकोाः नगरपातलकाले वर्ाितिमा िवै रतिद प्राि गरी िम्पूणि आम्दानी दान्खला भएको 
ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। र्ो वर्ि िरिफाई िफि  बाडि नं. ३ मा १११ ठेली रिीद तनकािा ददएकोमा ९४ 
ठेलीमात्र वफिाि भएकोले १७ ठेली वफिाि भएको देन्खएन।वविरण गरीएका रतिदवाट रु.४,०३,७३७।– 
आम्दानी नगरपातलकामा िम्मा गरेको नगरपातलकाको रािस्व शाखामा रहेको अतभलेख बाट देन्खर्ो। िबै 
रतिदहरु वफिाि हनु नआएकोले उक्त वडाबाट भएको आम्दानी र्वकन हनु िकेन।पातलकाले उक्त वडाको 
रतिद र आम्दानी िम्वतधमा छानववन गरी टुिो लगाउन ुपदिछ रू........  ४०३७३७ 

 रतिद क्रम िखँर्ा ठेली नं वनु्झतलनेको नाम 
१० २१२०१–२१३०० लेखनाथ चापागाई 

२२० २१९०१–२२०० लेखनाथ चापागाई 
४ १५१–२०० लेखनाथ चापागाई 
५ २०१–२५० लेखनाथ चापागाई 

२७–३० १३०१–१५०० लेखनाथ चापागाई 
५५– ६० २७०१–३००० लेखनाथ चापागाई 
६१–६२ ३००१–३१०० शातिा थापा 

िम्मा   
27.  हेभी ईक्वीपमेतटको आर् न्स्थतिाः पातलकाले आफ्नो नाममा रहेको मेशीनहरुको उपर्ोग िथा दीगो व्र्वस्थापन 

को लातग कार्िववतध िर्ार गरी व्र्वन्स्थि िररकाले िञ्चालन गनुि पदिछ। पातलकाले खररद गरेको एक व्र्ाकहो 
लोडर र एक कंक्रीट कटर मेशीन िञ् चालनमा रहेको छ।उक्त िाधन नगरपातलकाको कार्िको अतिररक्त 
अतर्त्र भाडामािमेि प्रर्ोग हनु िक्ने भए िापतन पातलकाले िञ्चालनिम्वन्तध व्र्वन्स्थि अतभलेख राखी आम्दानी 
अिलु गरेको छैन। मेन्शन िञ्चालन भएको िमर्, ईतधन खचि खलु्ने लगतिट िथा आम्दानीको व्र्वन्स्थि 
अतभलेख राख्न े नगरेबाट र्ी िाधनहरुको िञ्चालन आर् िथा व्र्र् अवस्था र्वकन गनि िक्ने अवश्था 
रहेन।व्र्वन्स्थि िररकाले मेन्शन िञ्चालन गरी िो बाट प्राि हनुे आर् पातलकाको खािामा िम्मा भएको 
ितुनन्श्चि हनुे प्रणाली ववकाि गनुि पदिछ। 

 

 र्ोिना िंचालन िथा पुिँीगि खचि  
28.  र्ोिना छनौट — स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार 

क्षेत्रतभत्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकाि लातग आवतधक, वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन 
िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । र्ोिना बनाउँदा आतथिक 
ववकाि िथा गररबी तनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने, उत्पादनमूलक िथा तछटो प्रतिफल प्राि गनि िवकने, 
िनिाको िीवनस्िर, आम्दानी र रोिगार बढ्न,े स्थानीर् बातितदाको िहभातगिा िटुने, स्थानीर् स्रोि िाधन र 
िीपको अतधकिम प्रर्ोग हनुे, िबै वगिलाई प्रत्र्क्ष लाभपगु्ने, लैविक िमानिा र िामान्िक िमावेशीकरण 
अतभवृवद्ध हनुे ववर्र्लाई प्राथतमकिा ददएको देन्खएन ्। ििथि स्थानीर्स्िरको ववकािका लातग आवतधक, 

वावर्िक रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कातलन िथा दीघिकालीन ववकाि र्ोिनाहरुको िूची िर्ार प्रभावकारी 
रुपमा कार्ाितवर्न गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  
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29.  र्ोिना कार्ाितवर्न िथा िंचालन — स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा २४ वमोन्िम स्थानीर् 
िहले र्ोिना र्ोिना वनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकातलन प्रकृतिका आर्ोिनाहरुको िूची िमेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि वववरण अनिुार र्ो वर्ि पातलकाले पुिँीगििफि  
रु.२० हिार देन्ख रु.२ करोड १२ लाख िम्मका ७७२ वटा र्ोिनाहरुको कार्ाितवर्न गरी रु.३५ करोड  
३२ लाख २२ हिार खचि गरेको छ । िमुध्रे् रु.५ लाख भतदा मतुनका मात्र ६५९ वटा र्ोिनाहरु रहेका 
छन ्भने रु.५० लाख भतदा माथीका २१ वटा मात्र र्ोिना रहेका छन ्। र्िरी ि—िाना िथा छररएर रहेका 
र्ोिनाहरुले दीगो िथा वटकाउ ववकािको लक्ष्र् हातिल गनि िमेि िक्ने अवस्था िमेि देन्खदैन ् । 
प्रतिफलमूलक नतििा ददन िक्ने प्रकृतिका र्ोिना िथा कार्िक्रम छनौट गरी कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । 

 

30.  लागि अनमुान स्वीकृि — िाविन्िनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १४ मा रु.१ करो८ िम्मको 
लागि अनमुान रािपत्रवृकि ििृीर् शे्रणीको कमिचारीबाट गराउन िवकने उल्लेख छ । ििअनिुार रािपत्र 
अनेवकि कमिचारीहरुबाट लागि अनमुान स्वीकृि गरर खचि लेख्न तमल्ने अवस्था देन्खदैन । िर पातलकाले 
रु.२५०००० िम्म लागि अनमुान भएको र्ोिनाहरु रािपत्र अनंवकि कमिचारी (वडा िन्चव) बाट हनुे गरर 
िभाबाट तनणिर् गरी िोवह अनिुार कार्ि गरेको देन्खतछ । पातलकाले र्ि वर्ि हरेक वडा लाई रु.१ करोड 
बिेट व्र्वस्था गरेकोमा वडाले िबै र्ोिनाहरु रु.२५०००० भतदा कमको हनुे गरी ५५६ छनौट गरी िोही 
अनिुार र्ोिना कार्ाितवर्न गरेको पाईर्ो । एकिफि  पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना 
गरेको देन्खएन भने अकोिफि  िनशन्क्त वर् ैभरर र्ोिना व्र्वस्थापनमा खवटन ुपने, िंचातलि र्ोिनाबाट प्रतिफल 
भतदा चाल ुप्रकृतिका कार्िमा बढी खचि हनुे र तनमािण कार्िको गणुस्िरमा िमेि नकारात्मक अिर पने देन्खतछ 
।  

 

31.  पातलका फुटकर र्ोिना — आतथिक वर्ि २०७६।७७ को बिेट तनमािण गने क्रममा पातलकाको नगरप्रमखुले 
स्थानीर् माग अनिुार रु.३ लाख िम्मको लागि अनमुान भएको र्ोिनाहरुमा बिेट व्वस्था गनि िक्ने गरी 
रु.१ करोड ३४ लाख दश हिार ववतनर्ोिन गरेको छ । उक्त रकम स्थानीर् िनिाबाट माग भई आएमा 
नगर प्रमखुको िोक आदेश १४३ वटा र्ोिना िंचालन गरी भकु्तानी भएको पाईर्ो। ििबाट एकिफि  
पातलकामा र्ोिनामो िंखर्ा मात्र वृवद्ध भएको छ भने अको िफि  करीब रु.३५ लाख आतथिक िहार्िा, 
िंघिंस्था अनदुान, ववववध खचिमा खचि भएको छ । र्िरी बिेट अवण्डा रान्ख पातलका प्रमखु िथा 
कार्िपातलकाबाट तनणिर् गरी खचि गने कार्ि तनर्तत्रण हनुपुदिछ ।  

 

32.  वडाको ववपद िथा ववववध खचि — आतथिक वर्ि २०७६।७७ को बिेट तनमािण गने क्रममा प्रत्र्क वडाका 
लातग रु.१ करोड बिेट व्र्वस्था गररएकोमा १४ वटै वडा ववपद व्र्वस्थापन िथा ववववध न्शर्िकमा रु.५ 
लाख दरले रु.७० लाख बिेट व्र्वस्था गरेको पाईर्ो । उक्त बिेट वडा अध्र्क्षको तिफाररिमा रु.१ लाख 
भतदा घटीको लागि अनमुान बनाई अमानिबाट कार्ि गनि कमिचारीले भकु्तानी तलने िथा आतथिक िहार्िा, 
िीिकार्िक्रम, क्लबका लातग वटिटि िथा फुटबल खररद, डम्बेल र ववबाह मणडप खररद लागिका कार्िमा 
खचि गरेको पाईर्ो । ििथि र्िरी बिेट बाँडफाँड गदाि अवण्डा राख्न ेिथा पनु्िगि न्शर्िकमा िमावेश गरर 
अनतु्पादन क्षेत्रमा खचि गने प्रवृतिमा िधुार हनुपुदिछ । 

 

33.  पातलकाको खररद गरुुर्ोिना — िाविितनक खररद ऐन, २०६३ ले िाविितनक तनकार्ले िोकेको िीमा भतदा 
बढी रकमको खररद गदाि िोवकए बमोन्िमको खररद गरुुर्ोिना र वावर्िक खररद र्ोिना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्स्िै िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वावर्िक १० करोड भतदा बढीको खररद 
गदाि गरुु र्ोिना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले र्ो वर्ि पिुीगि न्शर्िकबाट रु.३५ करोड ३२ लाख २२ हिारको 
पूिँीगि खचि।खररद कार्ि गरेको छ । पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, 

तनर्म बमोन्िम खररद गरुुर्ोिना बनाई खररद कार्ि गनुिपनेमा िो गरेको देन्खएन। अिाः र्ि पातलकाले 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्िम खररद गरुुर्ोिना बनाई व्र्वन्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ि 
गनुिपदिछ । 
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34.  ज्र्ाला िथा तनमािण िामग्रीको दररेट — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४८ मा प्रत्रे्क 
न्िल्लामा परैु न्िल्लाभरर वा न्िल्लाको कुनै भागमा छुटै्ट लागू हनुे गरी तनमािण िामग्री र ढुवानीको दररेट, 

मेन्शन िथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्र्ाला तनन्श्चि गनि िोकीए बमोन्िम दररेट तनधािरण गने िक्ने 
व्र्वस्था छ ।  
     पातलकाले तितधलुी न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेको दररेट प्रर्ोग नगरी आफ्नो पातलका 
क्षेत्रतभत्र लागू हनुे गरी छुटै्ट दररेट तनधािरण गरेको पाइर्ो । स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१३ मा पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्रको तनमािण कार्ि िथा अतर् िेवाको प्रर्ोिनका लातग तनमािण िामग्री, ज्र्ाला 
िथा महशूलको स्थानीर् दररेट िोक्न िक्ने व्र्वस्था रहेको भए िापतन अतधकांश तनमािण िामग्रीको दररेट 
न्िल्ला दररेट तनधािरण ितमतिले िर् गरेकोभतदा बढी रहेको पाइर्ो । पातलकाले एक्िाभेटरको दर रु.४१८०, 
दक्ष ज्र्ामीको दर रु.११०० र अदक्ष ज्र्ामीको दर रु.८०० िर् गरेको छ िनु न्िल्ला दररेट भतदा क्रमश  
रु.१६८०, ११० र ८५ ले बवढ रहेको छ । पातलकाले आतथिक वर्ि २०७७।७८ मा भने एकस्भेटरको 
दर रु.२५०० कार्म गरेको छ । ििथि स्थानीर् दररेट तनधािरण गदाि बिारमा प्रचतलि दररेट, गि ववगिको 
दररेट लगार्िका पक्षलाई आधार तलने अिल अभ्र्ाि रहेको पाइतछ । कार्िपातलकाले र्स्िो दररेट तनधािरण 
गदाि र्स्िा पक्षलाई ध्र्ान ददन िकेको पाइएन । अिाः तनमािण िामग्री िथा ज्र्ालाको दररेट तनधािरण गदाि 
र्ि िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खएको छ । 

 

35.  िडक नाली िथा बार्ो—इन्ञ्जतनर्ररि — िाविितनक तनकार्ले तनमािण कार्ि गदाि गराउँदा िो को गणुस्िर िथा 
ददगोपना िथा वािावरणीर् पक्षमा उन्चि ध्र्ान ददनपुदिछ । िडक तनमािण (नर्ाँ ट्रर्ाक, िडक ववस्िार िथा 
ममिि÷िम्भार) िँगिँगै पानीको तनकािको लातग उपर्कु्त िाइिको नाला िथा भ–ूक्षर् रोक्नका लातग बार्ो—
इन्ञ्जतनर्ररि कार्ििमेि गदै िानपुनेमा कार्ािलर्ले त्र्ििफि  पर्ािि ध्र्ान ददएको पाइएन । केही िडक 
र्ोिनामा नालाको काम राखेको भए िापतन िडक खतनएको परुा लम्बाइमा नगररएको अवस्था छ भने बार्ो–
इन्ञ्जतनर्ररिको कार्ि कुनै पतन र्ोिनामा नभएको अवस्था छ । ििले गदाि तनमािण गररएको िडक वर्ाििमा 
िञ्चालनमा आउन निक्न,े वर्ाििपतछ  उही िडक खण्डमा पनुाः बिेट खचि गनुिपने, भ–ूक्षर् िथा भ–ूस्खलनले 
वािावरणीर् पक्षमा प्रतिकूल अिर पने अवस्था रहेको छ । अिाः उन्ल्लखि पक्षहरुमा कार्ािलर्को ध्र्ान 
िानपुदिछ । 

 

36.  प्रोग्राम अपडेट — पातलका र तनमािण व्र्विावर्बीच भएको िम्झौिाको िीिीिीको ३४(३) मा तनमािण व्र्विावर्ले 
आफुले गरेको कामको िथा कार्िको प्रोग्राम अपडेट गरर हरेक ३० ददनमा पातलमा पेश गनुिपने उल्लेख छ 
। िाथै तनमािण व्र्विावर्ले ३० ददन तभत्र प्रोग्राम अपडेड नददएको अवस्थामा िम्झौिा रकमको ०।०५ 
प्रतिशि रकम  रोक्का गरीने िमेि उल्लेख छ । िर तनमािण व्र्वािावर्ले अपडेटेट प्रोग्राम पातलकामा पेश 
नगरेकोमा पातलकाले देहार्अनिुारको रकम रोक्का राख्नपुनेमा िो गरेको पाईएन ्। ििथि प्रोग्राम अपडेट पेश 
नभएको रकम  तनमािण व्र्विावर्बाट अिूल  हनुपुने देन्खएको रु. 

ठे.नं.  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर् िम्झौिा रकम 
प्रोग्राम अपडेड 
पेश नभए रोक्का 
राख्नपुने रकम 

4/2076/77 

कमलामाई ५ मा 
स्वास्थर् भवन तनमािण 

दाहाल तनमािण िेवा 2217289.39 1108.64 

11/076/77 

लिुेतलटार गडौली 
बािकटेरी िडक 

िामाि मररण 
कतट्रक्िन 2490660.29 1245.33 

3/2076/77 

लोकिातत्रीक चौरमा 
खेलकुद ववकाि 

तिद्धकाली ब्लवुडि 
िेभी 1645643.86 822.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६३७५ 
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12/076/77 

िालवेुशी खोल्मेडाँडा 
िडक 

िामान्िक ववकाि 
तनमािण िेवा 1750999.41 875.50 

10/075/76 

पानीट्ाकंी िडक 
कालोपते्र 

गोरीशैकर ईतटर 
नेशनल तनमािण िेवा 9169329.49 4584.66 

09/075/76  पान्िन िलाम िे.भी . 10261158.33 5130.58 

13/076/77 

ढुग्रबेाि देन्ख वहरापानी 
िडक 

श्रीकृष्ण दाहाल 
तनमािण िेवा िेभी 10592349.62 5296.17 

14/076/77 

पातनट्ाङ्क्क्की बदेटार 
कालोपते्र 

िामाि मररण 
कतट्रकिन 10724174.31 5362.09 

19/076/77 

डाँडाटोल दोभानटार 
िडक 

श्रीिल गौरीशैकर 
िेभी 19038989.93 9519.49 

17/076/77 

िलकतर्ा मावव चपौली 
ववद्यालर् मैदान िंरक्षण 

तिद्धकाली तनमािण 
िेवा प्रातल 4859965.02 2429.98 

  िम्मा 72750559.65 36375.26  
37.  एितबल्ट ड्रईि — पातलका र तनमािण व्र्विावर् बीच भएको िम्झौिाको िीिीिीको ७१।२ मा तनमािण 

व्र्विावर्ले कार्ि िम्पन्न गरी अन्तिम भकु्तानी तलदा उक्त कार्िको एितबल्ट ड्रईि पातलकामा पेश गनुिपने िथा 
पेश नगरेकमा नददएको अवस्थामा देहार्अनिुारको रकम रोक्का गरीने िमेि उल्लेख छ । िर तनमािण 
व्र्वािावर्ले पातलकामा एितबल्ट ड्रईि पेश गरेको पाईएन ्। ििथि तनमािण व्र्विावर्बाट एितबल्ट ड्रईि पेश 
नभएवापिको देहार्अनिुारको अिूल गनुिपने देन्खएको रु. 

ठे.नं.  र्ोिनाको नाम  तनमािण व्र्विावर् 
अन्तिम तबल 
भकु्तानी तमति 

एितबल्ट ड्रईि 
वापिको रकम 

4/2076/77 

कमलामाई ५ मा 
स्वास्थर् भवन तनमािण 

दाहाल तनमािण िेवा 2077/02/16 5000.00 

11/076/77 

लिुेतलटार गडौली 
बािकटेरी िडक 

िामाि मररण कतट्रक्िन 2077/03/22 25000.00 

12/076/77 

िालवेुशी खोल्मेडाँडा 
िडक 

िामान्िक ववकाि तनमािण 
िेवा 2077/03/15 25000.00 

10/075/76 

पानीट्ाकंी िडक 
कालोपते्र 

गोरीशैकर ईतटर नेशनल 
तनमािण िेवा 2076/10/21 25000.00 

09/075/76  पान्िन िलाम िे.भी . 2077/02/20 25000.00 

  िम्मा  105000  

 

 

 

 

 

 

 

१०५००० 

38.  अमानिबाट कार्ि — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८ मािाविितनक तनकार्ले अमानिबाट 
काम गनि एक िह मातथको अतधकारीको पूवि स्वीकृति तलनपुने, त्र्स्िो रकम रु. १ लाखभतदा बढी हनु नहनुे 
र अमानिबाट काम गनुिपदाि िो कामको लातग आवश्र्क पने प्राववतधक िेवा र तनमािण िामग्री िाविितनक 
खररद ऐन र तनर्मावलीको प्रवक्रर्ा बमोन्िम खररद गरी ज्र्ालामा काम लगाउनपुने व्र्वस्था छ ।  

र्ि नगर कार्िपातलकाको कार्ािलर्ले वडा कार्ािलर्हरु माफि ि ् ववतभन्न िडक आर्ोिनाहरुको ममिि िथा 
ग्राभेतलिको कार्ि अमानिबाट गराई तनमािण िामग्री िथा ज्र्ाला वापिको रकम कमिचारीलाई भकु्तानी गने 
गरेको पाइर्ो । कार्ािलर्ले वडा कार्ािलर्का कमिचारी माफि ि ्रु.२९ हिार देन्ख १ लाख १० हिारिम्मको 
कार्ि पटक पटक अमानिबाट गराएको पाइर्ो । त्र्स्िो कार्िको प्रभावकारी अनगुमन िथा गणुस्िर 
तनर्तत्रणको कार्िमूलक िंर्तत्र िमेि रहेको नपाइएकोले र्स्िो कार्िमा तनर्तत्रण हनुपुने देन्खएको छ । र्िरी 
अमानिबाट कार्ि गराएका केही उदाहरण देहार् अनिुार छन ् 
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भौ..नं. कार्ि भकु्तानी तलन े रकम  
५३ वडा नं ५ िडक ममिि िथा ग्राभेतलि वडा िन्चव श्री उज्िव लववक्रम थापा 99000.00 

५३ वडा नं ५ िडक ममिि िथा ग्राभेतलि वडा िहार्क श्री ववनोद नेवा 99000.00 
७० वडा नं ५ पाग्रखेोला देन्ख बेलटार िडक ग्राभेतलि िब ई श्री तमलन गरुुि 100000.00 

७१ वडा नं ५ रानीखोला कारागार िडक ममिि िब ई श्री तमलन गरुुि 50000.00 

६९ वडा नं ५ तिलामे थाके्र िडक ममिि िथा ग्राभेतलि अिई श्री वहमाल ववश्वकमाि 100000.00 

७१ वडा नं १३  रुचानी के्षत्र िडक ग्राभेतलि अिई श्री वहमाल ववश्वकमाि 99755.00 

८० वडा नं ४ दोभानटार बाटो ग्राभेतलि िब ई श्री पषु्प कुमार शे्रष्ठ 98000.00 

८१ वडा नं ४ ववतभन्न िढक ग्राभेतलि वडा िन्चव श्री उद्धव बहादरु थापा 96000.00 

८१ वडा नं १० ववतभन्न िढक ग्राभेतलि वडा िन्चव श्री दान बहादरु रािनमगर 100000.00 

८३ वडा नं १० ववतभन्न िडक ग्राभेतलि क अ श्री श्रद्धा ढंुगाना 100000.00 

८६ वडा नं १३ ववतभन्न िडक ममिि क अ श्री िन्म्वर भिेुल 99270.00 

८८ वडा नं १३ िाली भने कार्ि वडा िन्चव श्री बैकुण्ठ काकी 78650.00 

९८ वडा नं ११ ववतभन्न िडक ममिि वडा िन्चव श्री बवुद्धराि शे्रष्ठ 80000.00 

९९ वडा नं ७ ववतभन्न िडक ममिि वडा िन्चव श्री मतनर्ा स्धागवा 90000.00 

१०३ वडा नं २ ववतभन्न िडक ममिि वडा िन्चव श्री मरुहरी शे्रष्ठ 39000.00 

१०९ वडा नं १२ ववतभन्न िडक ममिि क अ श्री ितिोर् न्घतमरे 100000.00 

११४ वडा नं १२ रामपरु एकपाखे धतमले िडक वडा िन्चव श्री हररबहादरु शे्रष्ठ 56250.00 

११५ वडा नं ४ टारी झोप ुदेन्ख फाट िडक वडा िन्चव श्री उद्धव बहादरु थापा 29000.00 

१२९ वडा नं ४ गहिे र िािवाले बाटो ममिि वडा िन्चव श्री उद्धब बहादरु थापा 35000.00 

१३१ वडा नं ५ मधमुटार नरँ्बस्िी बिार मनुीको बाटो 
नाला 

वडा िहार्क श्री ववनोद नेवा  99500.00 

१३२ वडा नं ४ देउराली देन्ख खट्टार बाटो ममिि वडा िन्चव श्री उद्धब बहादरु थापा 35000.00 

१४२ वडा नं १० दोभानटार काभ्रटेोल िािघर ववद्यिु पोल वडा िन्चव श्री दान बहादरु रािनमगर 35000.00 

१५५ वडा नं ८  ववतभन्न िडक ममिि वडा िन्चव श्री चक्र बहादरु मगर 100000.00 

१६९ वडा नं १ िबै िडक ममिि वडा िन्चव श्री बैकुण्ठ काकी 74961.00 

१७० वडा नं १ िबै िडक ममिि अिई श्री रािकुमार माझी 74961.00 

१८५ वडा नं ३ ववतभन्न िडक ममिि का ि श्री धवा स्र्ािवा 100000.00 

२१० वडा नं ४ ववतभन्न िडक ममिि िमववनी श्री िपना शे्रष्ठ 82000.00 

२१२ वडा नं ४ ववतभन्न िडक ममिि िब ई श्री रािेश थापा 62000.00 

२३० वडा नं ५ मधटुार नर्ाँ वस्िी  नाला ममिि  वडा िहार्क श्री ववनोद नेवा 99836.00 

२५७ िस्मानटार िेिे िडक ममिि िेटीए श्री तललानाथ देवकोटा 99000.00 

२५९ वफवटि भरगाउँ तिरुडाडा िडक ममिि क.िहार्क श्री पलमबहादरु िापकोटा 99000.00 

२९३ वडा नं ६ धरुा ढुग्रवेाि िडक ग्राभेतलि वडा िन्चव श्री तििा पौडेल 100000.00 

२९४ वडा नं ६ ररि रोड ग्राभेतलि िकअ श्री िीिा कुमारी काकी 100000.00 

३३२ वडा नं ६ हसु्र् मागि ग्राभेतलि का ि श्री हेमबहादरु शे्रष्ठ 100000.00 

५४३ वडा नं १० िडक िरिफाई का ि श्री िरेुतर खडका 100276.00 

६७२ वडा नं ९ वडा भवन ममिि का ि श्री पिुा माझी 91714.00 

६७४ वडा नं ९ वडा भवन ममिि क अ श्री रमा देवकोटा 99700.00 

७४७ वडा नं ८ कमला पलु देन्ख बेिारे िडक वडा िन्चव श्री चक्र बहादरु  100000.00 

९२५ वडा नं ८ शहरी क्लीतनक स्िरउन्निी अ हे व श्री भरि कुमार राई 100000.00 

िम्मा 5301873.00  
39.  िवटलिंरचना तनमािण – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनिुार उपभोक्ता ितमतिहरुलाई 

मेन्शन, औिार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्ट्रक्चर िवहिका कार्ािलर् िथा अतर् भवन, पलु, कल्भटि, िडक कालोपते्र  डीप 
बोररि तनमािण, ग्रामीण ववद्यिुीकरण लगार्िका िवटल प्राववतधक पक्ष िमावेश हनुे पूवािधार िंरचना तनमािण कार्ि 
िमेि उपभोक्ता ितमतिहरु माफि ि ् गराउने गरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ाविावर्क र अनभुवी तनमािण 
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व्र्विार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्िका केही उदाहरणहरु 
र्िप्रकार रहेका छन ्: 

गो भौ उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको वववरण कार्ििम्पन्न रकम भकु्तानी रकम 

236 िम्म ुटंकिार गौरीगाँउ उि ववद्यिु ववस्िार (५०/५०) ३६८९३३५ १८४४६६७ 

८३२ रानीचरुी बलेाहा ज्र्ातमरे मिुरुा उि ववद्यिु ववस्िार (५०/५०) ३००१०९२ १५००००० 
८९६ तिनिले पातथ परान उि ववद्यिु ववस्िार (५०/५०) ३२३२२५८ १६००००० 
९४३ माईखोला ठूल्डाँडा बाघघरे उि ववद्यिु ववस्िार (५०/५०) ३२३८५९९ १६००००० 
१०२७ तमलघर देन्ख कृष्ण मतदीर  

गिवर्िको अधरुो र्ोिना 
िडक कालोपत्र े २५५१८२ २२५००० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
40.  माटो र चट्टान काट्ने कार्िको अनपुाि – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि 

नम्िि अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िाथै माटो र चट्टान काट्ने कार्िको अनपुाि (Soil 

& Rock cutting Ratio) तनधािरण गदाि ववस्ििृ िभे, तडिाइन ररपोटि (DPR) वा स्वाइल टेष्टको आधार तलएर 
गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले उक्त आधारहरु बेगरै क्रि िेक्शन ड्रइििमेि नराखी स्वाइल र रक कवटिको 
अनपुाि तनधािरण गने गरेको पाइर्ो । कार्ािलर्बाट िञ्चातलि मोटरबाटो र्ोिनाहरुको भकु्तानीको से्रस्िा 
परीक्षण गदाि नरम िथा कडा माटो र चट्टान ५ देन्ख ६५ प्रतिशििम्म राखेको पाइर्ो । प्राववतधक पषु्ट्ाइँ 
िथा आधार र क्रि िेक्शन ड्रइि बेगर लागि बढी पने आईटममा बढी अनपुाि राखी भकु्तानी गदाि लागि 
वृवद्ध हनुे अवस्था देन्खएको छ । र्िका केही उदाहरण देहार् अनिुार छन।् 

र्ोिना नाम कुल 
एक्िाभेिन 
पररमाण 

खान्न ेकार्िको अनपुाि प्रतिशिमा िथा दर प्रति घ.तम. 
नरम माटो कडा माटो नरम चट्टान मध्र्म/कडा चट्टान 

प्रतिशि दर प्रतिशि  दर प्रतिशि  दर प्रतिशि  दर 
रुचानी मडहा िडक ८५७५ ४५ ६५।४३ ५० ९६।७९ ५ १८८।७५ ० ० 
गहिे देउराली वटकाबोहराको 
घरछेउको बटो 

६५७३ ४० ६५।४३ ६० ९६।७९ ० ० ० ० 

तितधुलीगढी बिेरी हदैु तिस्नेरी 
िम्म बाटो  

१५३१७ २५ ६५।४३ ४५ ९६।७९ ० ० ३० ३२५।४३ 

दमार बेल्टार िबु्वेनी मच्छेनी 
िडक 

१४४८८ २९ ६५।४३ ६० ९६।७९ ११ १८८।७५ ० ० 

धनमना बोहोरे तितधलुी माडी 
िडक 

११०८२ ३० ६५।४३ ६५ ९६।७९ ० ० ५ ३२५।४३ 

गढी बिेरी िडक १५४०४ ३० ६५।४३ ५५ ९६।७९ ० ० १५ ३२५।४३ 
िारुफेदी िारी कुडुले १२७९५ ३३ ६५।४३ ६० ९६।७९ ० ० ७ ३२५।४३ 
काउिे िमुली िाल ुिडक १३०९० ३३ ६५।४३ ६० ९६।७९ ० ० ७ ३२५।४३  

 

41.  त्रटुीपणुि लागि अनमुान –  िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले 
स्वीकृि नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िि अनिुार िडक 
तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदाि नेपाल िरकार मन्तत्रपररर्दबाट तमति २०७५।०४।२५ मा 
स्वीकृि िडक िथा पलु तनमािण नम्िि २०७५ को प्रर्ोग गनुिपदिछ । िर पातलकाले दरतबश्लरे्ण गदाि फरक 
नम्ििको प्रर्ोग गरी दर ववश्लरे्ण गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको िथा िोही बमोन्िम ठेक्का व्र्वस्थापन गरेको 
छ । ििका कारण देहार्अनिुारको ठेक्कामा तर्नु प्रतिस्प्रधा हदुाँ पातलकालाई बढी व्र्र्भार परेको देन्खतछ 
। लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा परीक्षण गदाि देहार्का र्ोिनामा तनम्नानिुार थप व्र्र्भार परेको देन्खएको 
छ ।  

 

41.1.  गैर्ाटार बोझे िंगम चोक तिनदोभानका लातग रु.२९३४६२७।९० का लागि अनमुान िर्ार गरी (ई बीड 
गररएकोमा २ वटामात्र दिाि भएका ििमध्रे् एक मोडीफाई रेस्पोति रहेको) ठेक्का व्र्वस्थापन गरेकोमा 
पातलका र िमाि कतट्रक्िन प्रा.तल.बीच रु.२९०६२९१।०७ मा िम्झौिा भएको छ । िनु लागि 
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अनमुानको िलुनामा ०।०९ प्रतिशि मात्र घटी रहेको छ । पातलकाले स्वीकृि िडक तनमिण नम्ििको 
आधारमा लागि अनमुान गरेको भए देहार्अनिुार फरक नम्ििको प्रर्ोग गरर िर्ार गरेको लागि अनमुान 
भतदा रु.३४९३५२ ले घटी हनुे देन्खतछ । र्स्िो अवश्थामा कवोल दर लागि अनमुान भतदा वढी भई 
उक्त ठेक्का नै अस्वीकृि हनुे न्स्थति देन्खर्ो। ििथि फरक नम्ििको प्रर्ोग गरी दर ववश्लरे्ण गरेकोले पातलकालाई 
थप व्र्र्भार परेको देन्खर्ो।  

कार्ि पररमाण एकाई 

कार्ािलर्ले 
फरक नम्ििको 
प्रर्ोग गरर िर्ार 

गरेको दर 

िडकको 
नम्िि 

अनिुार हनुे 
दर 

फरक 
दर  

फरक पने 
रकम  

तनमािण 
व्र्विावर्
ले कबोल 
गरेको दर 

Roadway Excavation 285.56 M3 568.56 112.70 456 130175 120 

Stone solling  121.47 M3 2971.6 2971.60 0 0 2500 

PCC 1:2:4 110.98 M3 13380.70 12139.7 1241 137726 1400 

Stone masonary 1:4 47.76 M3 8879 8151.20 728 34760 10000 

12.5mm Tick plaster 278.60 Sqm 419.73 396.4 23 6500 358 

300 dia NP3 Hume 
pipe  

15 RM 
3485.9 3485.9 0 0 8500 

िम्मा घटन ेरकम 309161  

मू अ कर 
40191  

कुल िम्मा लागि घटन ेरकम 
349352   

41.2.  ठे.नं.१९।२०७६।७७, डाडँा टोल दोभानटार िडक कार्िको लातग पातलकाले रु.१९५७२५४६।७२ को 
लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन (ई बीड गररएकोमा १ वटा दिाि भएकोमा २ वटा वटाले ववथड्र 
गरेको) गरीएकोमा पातलका र न्श्रिल गौरीशंकर िे भी बीच रु.१९०३८९८९।९३ (लागि अनमुान भतदा 
२.३६ प्रतिशिल घटी) मा िम्झौिा भएको छ । पातलकाले नेपाल िरकारबाट स्वीकृि िडकको नम्िि 
अनिुार दर ववश्लरे्ण गदाि देहार्अनिुारका ४ आईटमको लागि तनम्नानिुार रु. १२०४४४३ कमी हनु गई 
स्वीकृि वोलपत्रदािाको वोल अंक भतदा घटी हनु गई उक्त ठेक्का नै अस्वीकृि हनुे न्स्थति देन्खर्ो । ििथि 
फरक नम्ििको प्रर्ोग गरी दर ववश्लरे्ण गरेकोले पातलकालाई थप व्र्र्भार परेको देन्खर्ो। 

कार्ि पररमाण एकाई 

कार्ािलर्ले 
फरक 
नम्ििको 

प्रर्ोग गरर 
िर्ार 

गरेको दर 

िडकको 
नम्िि 

अनिुार 
हनुे दर 

फरक दर  
फरक पने 
रकम  

Mannually mixed M15 133.2 M3 13337.7 12663.8 673.92 89766.14 

Stone masonry 1:4 766.23 M3 9263.02 8937.51 325.51 249415.53 

Sub base 2860 Sqm 554.34 407.86 146.48 418932.80 

Base Cruser Run  2860 Sqm 520.49 412.88 107.61 307764.60 

िम्मा घटन ेरकम 1065879.00 

मू अ कर 138564.28 

कुल िम्मा लागि घटन ेरकम 1204443.00 

 

 

41.3.  कुिूमटार खट्टार खाल्माडाँडा िडक स्िरउन्निी कार्िको लातग पातलकाले रु.३९१२१८५।८२ को लागि 
अनमुान िर्ार गरी ठेक्का व्र्वस्थापन (ई बीड गररएकोमा ३ वटा दिाि भएकोमा १ वटाले मोतडफाई रेस्पोति 
गरेको) गरीएकोमा पातलका र अमर कतट्रक्िन तबच रु.३८१९८४७।९४ मा िम्झौिा भएको छ । िनु 
लागि अनमुान भतदा २।३६ प्रतिशिले घटी रहेको छ । पातलकाले अतर् तनमािण िामाग्रीको दर झै 
एिाभेटरको दर न्िल्ला दररेट (आतथिक वर्ि २०७७।७८ मा दर घटाई न्िल्ला दररेट बराबर नै कार्म 
गरेको)  कार्म गरेको गरी नेपाल िरकारबाट स्वीकृि िडकको नम्ििको प्रर्ोग गदाि उक्त तनमािण कार्िको 
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लागि तनम्नानिुारले कमी हनु गई पातलकाको रकम बचि हनुे देन्खतछ ।ििथि उक्त ठेक्का नै अस्वीकृि हनुे 
देन्खतछ । देहार्अनिुार केही आईटमको दर ववश्लरे्ण िडकको स्वीकृि दररेट िथा न्िल्ला दररेट अनिुार 
गदाि तनम्नानिुार फरक पने देन्खतछ । न्िल्लाको िदरमकुाम न्स्थि पातलकाले न्िल्ला दररेट भतदा बढी दर 
कार्म गरी स्थानीर् दररेट स्वीकृि गदाि पातलकालाई देहार्अनिुारको रकम थप व्र्भार परेको छ । ििथि 
पातलकालाई थप व्र्ार्भार पने गरी पातलकाले दररेट स्वीकृि गने िथा तनमािण िामाग्रीको पनु प्रर्ोग गनि 
िवकने अवस्थामा िमेि िो नगरी खररद गरेको उपर्कु्त देन्खएन।   

कार्ि पररमाण एकाई 

कार्ािलर्ले 
फरक 

नम्ििको प्रर्ोग 
गरर िर्ार 
गरेको दर 

िडकको नम्िि 
अनिुार हनुे 

दर 
फरक दर  

फरक पने 
रकम  

Roadway Excavation       

Hard Soil 1736.4 M3 111.31 65.21 46 80048 

Hard Rock 2604.6 M3 374.24 138.38 236 301925 

Exv. for Foundation  
Medium Rock  

11.25 M3 
7580.80 374.24 7207 81074 

Exv. for Drain in Hard 
soil 

171.53 M3 
568.56 112.72 456 78190 

Stone solling  39.15 M3 2971.60 2971.56 0 2 

Stone masonary 1:4 104.17 M3 9263.20 8151.20 1112 115837 

कार्ि गदाि िाईटमा तनमािण िामाग्री आउने अवस्था आउदा तनमािण िामाग्रीको अवस्था अनिुार 
कम्िीमा ४० प्रतिशि प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान िर्ार गनुि पनेमा Gabion लातग Stone filling 
का लातग स्टोन अतर्त्रबाट खररद गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरेकोले ६० घन तमटर कार्िको 
लातग आवश्र्क ६६ घनतमटर स्टोन िाईटमा खतदा तनस्केको  Hrad Rock िमेि प्रर्ोग गदाि लगाि 
अनमुानमा आउन ेकमी  

109296 

िम्मा घटन ेरकम 766372 

मू अ कर 99628 
कुल िम्मा लागि घटन ेरकम 866000  

42.  ठे.नं.१५।३३।२०७६।७७, िस्िापािा खररद 

पातलकाले र्ि वर्ि खर मकु्त छानो भएको पातलका कार्िक्रम अतिरगि िस्िापािा खररद कार्िक्रममा रु.१ 
करोड ववतनर्ोिन गरेको छ । िि अतिरगि २६ गेि ०।४१ एमएमका १११५ बण्डल रंतगन िस्िा र 
१०० वण्डल िस्िाको धरुी खररद गने गरी रु.८८१४१७३।५० को लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का 
व्वस्थापन गरेकोमा तनम्नानिुार भएको देन्खर्ो–   

 

42.1.  पातलका दररेट अनिुार प्रति वण्डल रु.७७१७ का दरले १११५ वण्डल रंतगन िस्िा र प्रति वण्डल 
रु.२०८९।३८ दरले १०० वण्डल धरुी खररद गने गरर रु.८८१४१७३।५० को लागि अनमुान िर्ार 
गरेको छ । प्रथम पटक २०७६।११।०२ मा िचुना प्रकाशन गरी ई-तबड माफि ि ठेक्का आव्हान गररएकोमा 
एक मात्र हलुाि स्टीलले रु.१००००४९।५६ कबोल गरेकोले उक्त ठेक्का लागि अनमुान भतदा बढी कबोल 
भएको कारण अस्वीकृि गरर पनु ठेक्का आव्हान गने तनणिर् भएको छ । 

 

42.2.  कार्पाितलकाको २०७६।११।२९ को तनणिर्बाट पातलकाले स्थानीर् बिारमा पातलकाले िोकेको दररेट 
अनिुार उपलब्ध नहनुे देन्खएकोले दर बढाउने तनणिर् गरी २६ गेिको ०।४१ एमएमको रंतगन िस्िाको 
दर रु.८८७५ र धरुीको दर प्रति वण्डल रु.८८७५ कार्म गरेको छ । ििअनिुार िस्िा िफि प्रति वण्डल 
रु.११५८(१५%) बढाएको छ भने धरुीमा रु.६७८५।२० (३२४।६८%) बढाएको छ । तितधलुी न्िल्ला 
दररेट तनधािरण ितमतिले भने २०७६।७७ को लातग ०।४१ एमएम धरुीको दर रु.२०८९।३८ नै कार्म 
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गरी गरेको अवस्थामा न्िल्लाको िदरमकुार् न्स्थि पातलकाले तनधािरण गरेको िरुु दररेटमा ३२४।६८ 
प्रतिशि बढाई नर्ाँ पातलका दररेट कार्म गनुिका कारण स्पष्ट हनु िकेन । आतथिक वर्ि २०७७।७८ मा 
भने िोही प्रकारको धरुीको दर रु.२४०२ कार्म गरेको छ । र्िरी कुनै कार्ि ववशेर्का लातग िामानको 
दर थपघट गनािले पातलकाले तनधािरण गने दर ववश्वतिनीर् रहेको िथा स्थानीर् बिार दर िथा अतर् 
फ्र्ाक्टरहरुको तबश्लरे्ण गरी तनधािरण गररएको हो भन्न् िवकने अवस्थािमेि रहेन ।  

42.3.  शंिोतधि दररेट अनिुार ९२२ वण्डल रंतगन िस्िा िथा ७५ वण्डल धरुी िवहिको रु.८८४८३७५ को  
लागि अनमुान िर्ार गरी पनु ई-तबड माफि ि ठेक्का आव्हान गरेकोमा दईुवटाले बोलपत्र (२ वटै मोडीफई 
रेस्पोति) पेश गरेकोमा वहमातिर् आकार िे.भी.ले रु.८८२८६०० (लागि अनमुानको िलुनामा रु.१९७७५ 
ले घटी) र  हलुाि न्स्टलले रु.८८२९९९० (लागि अनमुानको िलुनामा रु.१८३८५ ले घटी) मा आपतुिि 
गने गरी कबोल गरेको छ। पातलकाले िबैभतदा घटी कबोल गने वहमातिर् आकार िे.भी.िँग तमति 
२०७७।०३।२२ तभत्र आपतुिि गने गरी तमति २०७७।०३।०२ मा रु.८८२८६०० मा िम्झौिा गरेको 
छ । िो बमोन्िम उक्त िे.भी.ले ९०० वण्डल िस्िा र ७५ वण्डल धरुी पातलकालाई उपलब्ध गराएकोले 
रु.९७३०८६० भकु्तानी ददएको छ ।   

 

42.4.  पातलकाले दररेट िंशोधन गरर ठेक्का व्र्वस्थापन गदाि िे.भी.ले प्रति वण्डल रु.३६०० मा उलपब्ध गराएको 
छ । आतथिक वर्ि २०७७।७८ कै दररेट लाई आधार मातदािमेि धरुीको प्रति वण्डल रु.२४०२ रहेको 
छ भने २०७६।७७ को िूरु दरमा िस्िामा झै १५ प्रतिशिले दर बढाउँदा िमेि रु.२४०३ मात्र हनुे 
देन्खतछ । पातलकाले २४०२ कै दरमा ठेक्का व्र्वस्थापन गरेको भएमा धरुीमा प्रतिवण्डल रु.६४७३ ले 
लागि अनमुान घटी कुलमा रु.४८५४७५ ले लागि अनमुान घटने र उक्त ठेक्का िमेि स्वीकृि नहनुे अवस्था 
देन्खतछ । त्र्िैगरर रु.२ करोड भतदा घटी लागि अनमुान भएका ठेक्कामा लागि अनमुान िवहि िचुना 
प्रकािन हनुे भएकोले रु.४८५४७५ घटी लागि अनमुान िवहिको िचुना प्रकाशन गदाि आपिुिकले घटीमै 
ठेक्का कबोल गने िक्ने िमेि अवस्था रहतछ । ििथि ३२४।६८ प्रतिशि लागि अनमुान बढाई ठेक्का 
व्वस्थापन गदाि िप्लार्ििले बढी रकम कबोल गरेको छ । िप्लार्ििले बिार दर भतदा (आ.व.२०७७।७८ 
को पातलका दररेटलाई आधारमातदा) रु.११९८ का दरले ७५ बण्डलमा रु.८९८५० बढी दर कबोल गरी 
म.ुअ.कर िमेि रु.१०१५३०।५० बढी भकु्तातन तलएको छ । बिार दर ववश्लरे्ण नगरी पातलका दररेट 
कार्म गरी बढी भकु्तानी ददएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०१५३१ 

43.  मू.अ.कर िमार्ोिन — मूल्र् अतधवृवद्ध कर तनर्मावली, २०५३ (एकाइिौ िंशोधन) को तनर्म ६(ग) मा 
िरकारी तनकार् वा नेपाल िरकारको स्वातमत्व भएको िंघिस्थाले ठेक्का वा करार िम्झौिा अतिगिि वस्ि ु
िथा िेवाको आपूिी गदाि िम्बन्तधि ठेकदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गने मूल्र् अतभवृवद्ध कर रकमको 
५० प्रतिशिले हनु आउने रकम कट्टा गरी तनिको नामबाट िम्बन्तधि रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी बाँकी 
५० प्रतिशि मात्र भकू्तानी ददने उल्लेख छ । िर पातलकाले िपतिल बमोन्िमका कार्िमा तनर्मानिुार ५० 
प्रतिशि मू.अ.कर रकम कट्टी गरेको पाईएन । त्र्िैले िम्बन्तधि तनमािण व्र्विावर् वा आपतुििकिािलाई 
पातलकाबाट भकू्तानी भएको म.ुअ. कर रकम िमार्ोिन गरेको प्रमाण पेश हनुे पने रु. 

गो.भौ. िामान/र्ोिना/कार्ि व्र्विावर्/िप्लार्िि 
भकु्तानी रकम 
म.ुअ.कर  

५०% 
म.ुअ.कर रु 

11- 2076/05/15 मेन्शनरी औिार खररद 
ल्र्ावटक एण्ड वपति 
केर्र प्रातल 57330 28665 

14-2076/05/15 खानेपानी पाईप खररद 
अरतनको ईतटरप्रईिेि 
प्रातल 34395 17198 

33-2076/06/4 प्रतटर खररद एचपी कम््र्टुर प्रातल 35035 17518 
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134-

2076/09/08 

ईतभटर िवहिका िमान 
टेको नपेाल 
ईन्तितनर्ररि िोलिुन 
प्रातल 

57276 28638 

144-

2076/09/11 
ढाका बनुाई कार्िक्रमका लातग 
तमिन औिार खररद 

अनोमोल ईतटरनेशनल 
प्रातल तबरगंि 

30849 15425 

143-2076/09/11 ढाका बनुाई कार्िक्रमका लातग 
तमिन औिार खररद 

अनोमोल ईतटरनेशनल 
प्रातल तबरगंि 49469 24735 

172-2076/09/17 फतनिचर खररद 
हररठाकुर काष्ठ फतनिचर 
उद्योग 57343 28672 

194-

2076/09/23 
स्वास्थर् िैस्थाका लातग फतनिचर 
खररद 

हमुागाई िेनेलर 
िप्लार्िि 57492 28746 

233-2076/10/08 फोटोकपी िथा वप्रतटर एिए कम्प्र्टुर टे्रडिि 56862 28431 

247-2076/10/15 फतनचर िथा वफक्चिि शे्रष्ठ फतनिचर उद्योग 52260 26130 

262-2076/10/14 मेतिनरी औिार िोनाथ पावर िप्लार्िि 
प्रातल 

39780 19890 

292-2076/10/23 डी वफ्रि लागर्ि िामान खररद पूणाितगरर कुलेक्टीक एण्ड 
ईलेक्टोतनक्ि 57395 28698 

291-2076/10/23 मेतिन उपकरण खररद बददिबाि िन्ििकल हाउि 56836 28418 

421-2076/11/30 कम््र्टुर िथा वप्रतटर डीन्िपल्ि ईतटरप्राईिेि 57135 28568 

884-

2077/03/23 

फोटोकपी िथा वप्रतटर शभुम ईलेक्टोतनक्ि 
55103 27552 

13-2076/05/15 िार िातल खररद मेनकुा िम्लार्िि प्रातल 57436 28718 

1043-

2077/03/27 

िारिाली खररद  नमोबदु्ध तनमािण िेवा 
57262 28631 

1094-

2077/03/30 

स्माटिबोडि खररद पववत्रम ट्रातिईको नोतमक 
प्रातल 51769 25885 

402-

2076/12/02 

र्ोिना व्र्वस्थापन िफ्टवेर्र खररद टेक्नोलोिी शोलिुन नेपाल 
प्रातल 52000 26000 

19-2076/06/12 आर् लेखा िम्बतधी  िफ्टवेर्र खररद प्रोटोकल ईतटरनशेनल 
कतिल्टेति प्रातल 41761 20881 

20-2076/06/12 िम्पीिकर िम्बतधी िफ्टवेर्र खररद िांतग्रला ईतफरमेिन प्रातल 57330 28665 

21-2076/06/12 १४ वडा कार्िलर्मा िफ्टवर्र खररद ईको पलि प्रातल 57330 28665 

798-2076/03/16 घर नक्िा िम्बतधी िफ्टवेर्र खररद वफतनक्ि िोलिुन प्रातल 56940 28470 

47-2076/06/16 वडा नं ३ र ११ मा ईतटरनेट िडान र्नुाईटेड नेटवकि  प्रातल 52000 26000 

49-2076/06/16 वडा नं १ र २ मा ईतटरनेट िडान र्नुाईटेड नेटवकि  प्रातल 52000 26000 

12-2076/05/15 िबै वडाका लातग ई हान्िर खररद १४५ नं को फोटोकपी 
तबल िमावेश भएको 49920 24960 

453-2076/12/9 िबै वडाका लातग ई हान्िर खररद ईनोभेवटभ मेतडर्ा एण्ड 
मन्ल्टपल तबिनेश प्रातल 47957 23979 

157-2076/09/15 कृवर् प्रवद्धिन िम्बतधी िफ्टवेर्र  179952 89976 

211-2076/10/06 िभाहल डीपीआर िर्ार वपक प्वाईतट ईन्तितनर्ररि 97740 48870 

213-2076/10/06 रािामाटा पलातनि िडक डीपीआर  कमालामाई ईन्तितनर्ररि 
कतिल्टेतिी 53300 26650 

287-

2076/10/29 

िेफहाउिको डीपीआर तनमािण टेक्नोके्रट कतिल्टेतिी 118950 59475 

429-2076/13/02 

िािधारा गरुािे िडक र गढी ररिरोड 
डीपीआर 

आरएिएि ईन्तितनर्ररि 
कतिल्टेतिी 101650 50825 
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620-2077/02/26 

स्वास्थर् चौकीलातग उपकरण िाथा 
फनिचर 

पैरवी कतट्रक्िन प्राल 
तबिक नं हालले लेखेको 57449.6 28725 

1024-

2077/03/27 

डस्टववन खररद  लक्ष्मी िप्लार्िि 57200 28600 

1035-

2077/03/27 

िस्िा खररद 

(1st and 2nd bill) वहमातिर् आकार िेभी 1161714 580857 

  िम्मा 3216220.6 1608116  
44.  एक्िाभेटरमा बढी दर कार्म - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले 

स्वीकृि नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाको स्वीकृि 
स्थानीर् दररेटमा मेतिन लागाई माटो खन्ने कार्िको दर ववश्लरे्ण गदाि िडक ववभागबाट प्रकान्शि नम्ििको 
प्रर्ोग गने उल्लेख छ । न्िल्ला दररेट अनिुार एक्िाभेटरको दर प्रति घण्टा रु.२५०० कार्म गरेकोमा 
पातलकाले प्रति घण्टा रु.४१८० कार्म गरी न्िल्ला दररेट भतदा प्रति घण्टा रु.१६८०  बढी कार्म गरेको 
छ ।(आतथिक वर्ि २०७७।७८ को पातलका दररेट रु.२५०० नै कार्म गरेको) छ । ििबाट 
देहार्अनिुारका र्ोिनामा नरममाटो खन्नेिफि  प्रति घ.तम.रु.२१।३४, कडा माटोिफि  प्रति घ.तम. रु.३१।५८, 
नरम चट्टानिफि  प्रति घ.तम.रु.६१।४९ र मध्र्म िथा कडा चट्टानिफि  प्रति घ.तम.१०२।१६ बढी दर कार्म 
हनु गएको छ । न्िल्ला तभत्रका अतर् पातलकाले मेतिन प्रर्ोग गने गरी माटो िथा अतर् तनमािण कार्ि गदाि 
न्िल्ला दररेटलाई नै अतधकिम मानी दरववश्लरे्ण गरेकोमा िदरमकुाम न्स्थि पातलकाले उपरोक्त अनिुार बढी 
दर कार्म गरी कार्ि गदाि पातलकालाई थप व्र्र्भार परेको छ । पातलकाले अतर् तनमािण िामाग्रीहरुको दर 
न्िल्ला दररेटमा बढी नहनुे िथा बराबर हनुे गरी कार्म गरेकोमा एक्िाभेटरमा दररेट बढी कार्म गरी कार्ि 
गराउँदा नमनुा छनौटमा परेको तनम्नअनिुार र्ोिनामा रु.३३३४२४७ थप व्र्र्भार पारेको पाईर्ो ।  
गो.भौ. र्ोिना माटोको प्रकार पररमाण घ.तम.मा थप दर रु. थप व्र्र्भार रु 

६ रुचाउन ेमडाहा िडक तनमािण नरम 3858.75 21.34 82346 
कडा 4287.50 31.58 135399 

नरम चट्टान 428.75 61.49 26364 
४ गहिे देउरवतल वटकाबोराको घर 

छेउको बाटो ववस्िार 
नरम 2629.01 21.34 56103 
कडा 3943.50 31.58 124536 

२७० तितधलुीमाढी बिेरी िडक कडा 6793.63 31.58 214543 
नरम 3705.62 21.34 79078 

हाडि रक 1852.43 106.18 196691 
२९८ दमार बेल्टार िबु्बेनी मच्छेनी 

िडक 
कडा 6892.94 31.58 217679 
नरम 3337.16 21.34 71215 

हाडि रक 1258.27 106.18 133603 
३४८ धनमाना बोहोरे तितधलुीमाडी कडा 7203.30 31.58 227480 

नरम 3324.60 21.34 70947 
मेडीर्म रक 554.10 106.18 58834 

३९० कोलपाखा दमार िािलो बाटो कडा 5152.60 31.58 162719 
४४५ गाडी बिेरी िडक कडा 8472.45 31.58 267560 

नरम 4621.34 21.34 98619 
मेडीर्म रक 2310.67 106.18 245347 

५३८ िारुफेदी िारी कुडूले िडक कडा 7677.23 31.58 242447 
नरम 4222.47 21.34 90108 

मेडीर्म रक 895.68 106.18 95103 
७४५ काउिे िमु्ली िालू िडक कडा 7854.38 31.58 248041 

नरम 4319.95 21.34 92188 
हाडि रक 916.34 106.18 97297 

िम्मा    3334247  
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45.  मटोमा बढी दर  - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले स्वीकृि 
नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िि अनिुार पातलकाको 
स्वीकृि स्थानीर् दररेट अनिुार मातनिबाट माटो खन्ने कार्िको दर िडक िफि  प्रति घ.तम.रु.४१२ र 
५७६।८० िथा भवन िथा अतर् तनमािणिफि  ४९४।४० र ६५९।२० हनुे देन्खतछ । पातलकाबाट िंचालन 
भएका अतर् र्ोिनाहरुमािमेि उपरोक्त अनिुारकै दर प्रर्ोग िथा िाईट कतडीिन अनिुार केहीमा अझ 
कमदर िमेि प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । िर पातलकाले देहार्अनिुारका केही र्ोिनामा फरक दरको प्रर्ोग 
गरर लागि अनमुान िर्ार िथा िोही दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी गरेको छ । ििबाट तनम्नानिुारको 
रकम बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने 
देन्खएको रकम रु.. 
गो.भौ. उपभोक्ता ितमति माटोको 

प्रकार 
पररमाण 
घ.तम.मा 

भकु्तानी भएको 
दर रु. 

बढी दर रु. बढी भकु्तानी 
रु 

५ 

न्चर्ावरी र्ाक्लेडाँडा 
कल्भटि तनमािण 

कडा 42.98 1648 1071.2 46040 

५३० 
गौमिटी खोला मतदीर 
तनर ट्वाईलेट तनमािण 

कडा 27 1648 988.8 26698 

१२८ 
वडा नं ३ पूरानो चौकी 
आगे िडक तनमाि 

कडा 27 1648 1071.2 28922 

६५२ कुिमुटा खानेपानी र्ोिना कडा 32.13 1648 988.8 31770 

९०० 
िेष्ठ नागररक प्रतिक्षालर् 
तनमािण 

कडा 24.64 1648 988.8 24364 

९३१ 
कुडुले अधरुो स्वास्थर् 
भवन तनमािण 

कडा 24.81 1648 988.8 24532 

१०७१ ढकालगाँउ खानेपानी कडा 16.83 1648 988.8 16642 
िम्मा   198968  
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46.  वालमा बढी पररमाण – पातलकाले उपभोक्ता ितमतिमाफि ि िंचालन गरेका देहार्का र्ोिनाहरुमा स्टोन िथा  
तिक म्र्ािनरीमा लेन्तटल ब्र्ातड, ह्यमुपाईप िथा अतर् ओपतनिहरु को परीमाण नघटाई वालको पररमाण 
गणना गरेको पाईर्ो। ििका कारण देहार्का कार्िमा तनम्नानिुार घटान ुपने पररमाण नघटेकाले बढी भकु्तानी 
भएको देन्खतछ । ििथि र्िरी बढी भिुानी भएको रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने रु 
गो भौ उपभोक्ता ितमति कार्ि ह्यमुपाईप दर रु. बवढ भकु्तानी 

दर रु. िाईि 

एमएम 
ओगटेेको 

वालको परीमाण  

६७ 
रानीखेि बोझ े िडक 
स्िरउन्निी 

स्टोन १:६ ९०० 0.70 7922.52 5546 

३०० 
कोलचौर अधरुो िामदुावर्क 
भवन (लेतटील व्र्ाण्डको 
भाग) 

तिक १:६ - 3.18 13660.40 43440 

९७८ 
ट्रि भवन तनमािण  (लेतटील 
व्र्ाण्डको भाग) 

तिक १:५ - 0.94 13076.96 12293 

िम्मा   61279  

६१२७९ 

47.  ढंुगामा बढी दर  - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले स्वीकृि 
नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िि अनिुार पातलकाको 
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स्थानीर् दररेट अनिुार स्थानीर् ढंुगाको ५०० तमटर िम्म ढुवानी िमेिको दर प्रति घ.तम.रु.१२०० रहेको 
छने  ररभर बेड गोलो ढंुगाको दर प्रति घ.तम.रु.१००० रहेको छ । िर पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लरे्णमा 
रु.१२०० र १४४० प्रर्ोग गरेको देखर्ो । उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको फोटो अनिुार ररभर वेड 
मवटररर्ल अथािि गोलो ढंुगा प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । ििबाट स्टोन िोलीििफि  प्रति घ.तम.रु.२२० र  स्टोन 
म्र्ािनरी वाल िफि  प्रति घ.तम. रु.४८४ का दरले बढी दर कार्म गरी लागि अनमुान स्वीकृि गरी उपभोक्ता 
ितमतििँग िम्झौिा गरेको पाईर्ो । उपभोक्ता ितमतिलाई लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी भएकोले देहार्का 
र्ोिनामा तनम्नानिुार रु. ८९६५३४ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि स्वीकृि दरभतदा बढी दरमा 
भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु.. 
गो.भौ. उपभोक्ता ितमति कार्ि पररमाण 

घ.तम.मा 
बढी दर रु. बढी भकु्तानी रु 

१ बल्लोरामपरु ररिरोड 

िोलीि 28.86 220 6349 
वाल 25.72 484 12448 

९ 
रािपति गाई फमि देन्ख थापाटोल हदैु 
आहाले िडक 

वाल 25.72 484 12448 

१७ 
राममाडी गदुिवाखोला पलु देन्ख 
बढुाथोकी टार मोबा 

वाल 89.76 484 43444 

२१ 
िनिातग्रिी मावव कम्पाउण्ड वाल 
तनमािण 

jfn 125.91 484 60940 

२४ 
आशेखोन्ल्ि देन्ख तितधलुी बाग्मर् 
प्रतिस्ठान हदैु िवुिटाकला िडक 

वाल 65.10 484 31508 

िोतलि 32.55 220 7161 

११ 
एकपाखेबाट छतिवन िीनपाटन 
कोटगाँउ िोडने 

वाल 150.76 484 72968 

१२८ 
वडा नं ३ पूरानो चौकी आगे िडक 
तनमाि 

वाल 70.88 484 34306 

७७० 
नििरी दनुवुार गाउँ हदैु कृष्ण मतदीर 
िाने कच्ची िडक 

वाल 307.86 484 149004 

१४८ 
र्ोतिन डाँडा गरुुिटोल हदैु खरखेि 
िडक 

वाल 23.04 484 11151 

१७५ 
ढकालगाँउ दमार उकालो बाटो 
ढलान 

वाल 57.87 484 28009 

२२८ तमलडाँडा बाटो मातथल्लो तिलामे िडक वाल 64.82 484 31373 

२७५ रुचानी कृवर् िडक िोतलि 76 220 16720 

९७१ 
क'लोखोला देन्ख चदाहािम्मको मलु 
िडक 

वाल 353.03 484 170867 

िोतलि 52.72 220 11598 

५४५ 
ढंुग्रवाि चोक कमलाहाई स्कुल िाने 
बाटो 

िोतलि 78.08 220 17178 

५४४ नेपालटोलबाट भडारे दह िाने बाटो वाल 121.56 484 58835 

७०५ 
हान्त्तबतदा खहरे दार्ाबाँर्ा नदी 
तनर्तत्रण 

िोतलि 128 220 28160 

९०० कमला पलु देन्ख िलािही िाने िडक वाल 176.43 484 85392 
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िोतलि 30.34 220 6675 

िम्मा   896534  
48.  वपिीिीमा बढी दर - िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िाविितनक तनर्कार्ले स्वीकृि 

नम्ििको आधारमा तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले स्वीकृि गरेको 
स्थानीर् दररेटमा मेतिन उपकरण लगाई कार्ि गनेको हकमा नेपाल िरकारबाट स्वीकृि दर िथा नम्ििको 
प्रर्ोग गने उल्लेख गरेको छ । िर पातलकाले िडक िफि को िंचरचना तनमािण गदाि नेपाल िरकारबाट 
२०७५।०४।२५ मा स्वीकृि दर ववश्लरे्ण नम्िि प्रर्ोग नगरी फरक नम्ििको प्रर्ोग गरेको छ । पातलकाले 
िडकिफि को वपिीिी िथा आरिीिी अथािि ढलान िडक तनमािण गने कार्िको म्र्ानअुल हनुे भनी दर ववश्लरे्ण 
गरेकोमा शे्रस्िामा िंलग्न फोटोलगार्िका कागिाि अनिुार उपभोक्ता ितमतिले उक्त कार्ि मेतिनको प्रर्ोग 
गरर गरेको देन्खतछ । िडक िथा तििको लातग स्वीकृि नम्िि २०७५ को २६ अनिुार दरववश्लके्षण गदाि 
१:३:६ िफि  प्रति घ.तम.रु.१०३६६।३२ र १:२:४ िफि  प्रति घ.तम.रु.१११५७।५९ हनुे देन्खतछ । िर 
पातलकाले िर्ार गरेको दरववश्लरे्ण १:२:४ िफि  प्रति घ.तम.रु.१२२५२।३८ को कार्म गरेको छ । 
ििअनिुार १:२:४ मा प्रति घ.तम.रु.१०९४।७९ का दरले बढी दर कार्म गरी लागि अनमुान स्वीकृि 
उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेको पाईर्ो । उपभोक्ता ितमतिलाई लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी भएकोले 
देहार्का र्ोिनामा तनम्नानिुारको रकम बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि स्वीकृि नम्िि भतदा बढी दरमा 
भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने देन्खएको रकम रु. 
गो.भौ. उपभोक्ता ितमति पीिीिी पररमाण 

घ.तम.मा 
बढी दर रु. बढी भकु्तानी 

रु 

९ 

रािपति गाई फमि देन्ख थापाटोल हदैु 
आहाले िडक 

१:२:४ 77.60 1094.79 84956 

२४ आशेखोन्ल्ि देन्ख तितधलुी बाग्मर् 
प्रतिस्ठान हदैु िवुिटाकला िडक १:२:४ 21.70 1094.79 23757 

४ गहिे देउराली वटकाबोहोराको घर छेउको 
घर छेउको बाटो १:२:४ 27.89 1094.79 30534 

१७४ फूलबारी दमार िान ेिडक ढलान १:२:४ 59.44 1094.79 65074 

१७५ ढकालगाँउ दमार उकालो बाटो ढलान १:२:४ 69.06 1094.79 75606 

१९८ वािघारी बाटो तनगाले िडक १:२:४ 35.18 1094.79 38515 

२२८ तमलडाँडा बाटो मातथल्लो तिलामे िडक १:२:४ 60.50 1094.79 66235 

२६६ र्ोतिनडाँ८ आचार्िटोल ज्ञानमाला िडक १:२:४ 38.22 1094.79 41843 

३९३ िलकतर्ा मावव लामी मोटर बाटो १:२:४ 78.47 1094.79 85908 

९७१ क 'लोखोला देन्ख चदाहािम्मको मलु 
िडक  (१ :२ :४को दर प्रर्ोग गरेको) १:३:६ 32.54 1886.06 61372 

५४५ ढंुग्रवेाि चोक कमलाहाई स्कुल िाने 
बाटो १:२:४ 78.08 1094.79 85481 

६५२ 
कुिमुटा खानेपानी र्ोिना (१:२:४को 
दर रु.१२२५२।३८ प्रर्ोग गनेपनुिमा 
१४४४६।६० प्रर्ोग गरेको) 

१:२:४ 16.16 2195.20 35474 

िम्मा 694755  
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49.  ग्र्ाववनको कार्ािमा बढी भकु्तानी – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि 
अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्ार गरेको स्थानीर् दररेट अनिुार मेतिन 
मेड ग्र्ाववर्न बक्ि ३*१*१ को दर रु.४३४१।४६, २*१*१ को दर रु.३०४६।४८ र १.५*१*१ को 
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दर रु.२२३७।४० (न्िल्ला दररेट पतन िमेि एउटै र्ही नै) रहेको छ । िर पातलकाले देहार्का र्ोिनामा 
मेतिन मेड ग्र्ाववन बक्ि ३*१*१ को दर रु.४८६२।३९, २*१*१ को दर रु.३४११।४७ र १.५*१*१ 
को दर रु.२५०५।२१ दरको प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । िाथै पातलकाले ग्र्ाववनमा ढंुगा भने कार्िको लातग 
५०० तमटर तलड िमेि प्रति घ.तम.रु.१२०० पने स्थानीर् ढंुगाको प्रर्ोग गने गरर दरववश्लेक्षण गरी लागि 
अनमुान िर्ार गरेको छ । िर उपभोक्ता ितमतिले रु.१००० पने ररभर बेड स्टोन (नदीको गोलो ढ ुंगा ) प्रर्ोग 
गरेको देन्खने फोटो शे्रस्िामा िंलग्न रहेको छ । उपभोक्ता ितमतिलाई लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी 
गएको छ । ििबाट मेतिन मडे ग्र्ाववन बक्ि ३*१*१ मा रु.५२०।३३, २*१*१ मा रु.३६४।९९ र 
१.५*१*१ मा रु.२६७।८१ िथा  ग्र्ाववर्न वफतलङिफि  प्रति घ.तम. रु.२२० वढीका दरले तनम्नानिुार 
रु. ३९९८५७ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरर िंन्चि कोर् दान्खला हनुपुने 
देन्खएको रु. 

गो.भौ र्ोिनाको नाम  ग्र्ाववन कार्ि 
कार्ि भएको 
पररमाण 

बढी दर 
बढी भकु्तानी 

१७ राममाडी गदुिवा खोला पलु 
देन्ख बढुाथोकी मोटर बाटो 

३*१*१ 19 520.93 9898 

२*१*१ 16 364.99 5840 

१.५*१*१ 20 267.81 5356 

वफलीङ्क घ.तम . 114 220 25080 

२५ आर्वेुद अस्पिाल न्शद्धबाबा 
बोडीि स्कुल िडक स्िरउन्निी  

२*१*१ 33 364.99 12045 

१.५*१*१ 2 267.81 536 

वफलीङ्क घ.तम . 69 220 15180 

३ फरलवारी टोल देन्ख हार्टुार 
हदैु ववद्यिु ववस्िार 

३*१*१ 37 520.93 19274 

२*१*१ 59 364.99 21534 

१.५*१*१ 37 267.81 9909 

वफलीङ्क घ.तम . 284.50 220 62590 

४१६ हान्त्तिार ििपनटार तिरुडाडा 
िडक वफलीङ्क घ.तम . 154 220 33880 

२७५ रुचानी कृवर् िडक २*१*१ 38 364.99 13870 

३९२ हददिर्ा तिरान िटबतध वफलीङ्क घ.तम . 128 220 28160 

६३८ तिस्नेरी थापा खहरे िटबतध  
२*१*१ 48 364.99 17520 

वफलीङ्क घ.तम . 96 220 21120 

७८० कमला मडाहा िल्लो िटबतध वफलीङ्क घ.तम . 164 220 36080 

७८१ िाववकको वडा नं ७ गौरीटोल 
िातल भने  

२*१*१ 45 364.99 16425 

वफलीङ्क घ.तम . 90 220 19800 

७८७ बाि ेन्चलाउने माझीटोल 
िटबतध 

२*१*१ 32 364.99 11680 

वफलीङ्क घ.तम . 64 220 14080 

िम्मा   399857  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

३९९८५७ 

50.  तबल पेश नभएको — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा उपभोक्ता ितमतिले हरेक 
वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि प्रमाणीि गने अतर् कागिािहरु 
त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बन्तधि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि व्र्वस्था छ । 
गो.भौ.९६९ तमति २०७७।०३।२६ बाट श्री बेलघारी खरहे तनर्तत्रण उपभोक्ता ितमतिलाई ग्र्ाववन वकि को 
रु.११२५०० भकु्तानी ददएकोमा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तबल अनिुार तनलकमल ईतटरप्राईिेिबाट 
३४२ के.न्ि. अथािि २*१*१ को १३ थान मात्र िाली खररद गरेको देन्खतछ । प्राववतधक मूल्र्ांकनमा १६ 
थान िातल प्रर्ोग भएको देखाई भकु्तानी भएको छ। ििथि खररद गररएको भतदा बढी पररमाण प्रववतधक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३३३८ 



32 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

मूल्र्ांकन गरी ३ थान िातलको प्रति थान रु.३२७९।३२ र ६ घ.तम. स्टोन वफतलिको प्रति घ.तम. रु.२२५० 
का दरले रु.२३३३७।९६ बवढ भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

51.  व्र्ाकवफलीिमा बढी दर — िडकको स्वीकृि नम्िि िथा पातलकाले गरेको दर ववश्लरे्णको आधारमा व्र्कवफतलि 
गने कार्ि प्रति घ.तम.२०० को दर कार्म गरेको छ । िर भौ.नं.२२४ तमति २०७६।१०।०७ बाट 
ढाके्रबाि लप्काबाट िरार्ोटार खोल्िामा कल्भटि तनमािण गने कार्िमा व्र्ाक वफतलिको दर प्रति 
घ.तम.रु.५०४।९८ का दरले भकु्तानी ददएको छ । ििका कारण प्रति घ.तम.रु.२०४।९८ का दरले ९० 
घ.तम.मा रु.१८४४४।६० बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । बढी भकु्तानी भएको अिूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

१८४४५ 

52.  मेतिन लागएकोमा म्र्ानअुल दर — स्वीकृि िडक िथा भवन नम्िि अनिुार िडक िथा िग खन्ने कार्ि 
मातछेबाट हनुे गरी िडक िफि  प्रति घ.तम.रु.४१२ र ५७६।८० िथा भवन िथा अतर् तनमािणिफि  ४९४।४० 
र ६५९।२० कार्म गरेको छ । मेतिन लगाई कार्ि गरेकोमा नरम माटोको प्रति घ.तम.दर रु.६५।४३ 
र कडा माटोको दर रु.९६।७९ कार्म गरेको छ । त्र्िैगरी िडक िरिफाई िफि  मातछेको दर प्रति 
ब.तम. रु.१२८ र मेतिनको दर प्रति ब.तम. रु.२३।५३ हनुे देन्खतछ । पातलकाबाट म्र्ानअुल हनुे गरी 
लागि अनमुान िर्ार भएकोमा देहार्का र्ोिनामा मेन्शन लगाई कार्ि गरेकोमािमेि लागि अनमुानकै दरमा 
भकु्तानी भएको छ । ििबाट देहार् अनिुार रु. ११८३८३३ बढी भकु्तानी हनु गएको देन्खएकोले उक्त 
रकम अिूल हनुपुने रु. 

भौ .नं . व्र्होरा रकम 

४१६ हान्त्तिार ििपनटार मोटर बाटो तनमािण कार्िको लातग िफेि डे्रतििको कार्ि मातछेबाट 
गने भनी प्रति व.तम.रु.१२८ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले 
मेतिन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । 
मेतिन लगाई कार्ि गराउदा (उ.ि.को माईनटुमा िमेि उल्लेख भएको) प्रति 
व.तम.रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी 
भएकोले रु.१०५।४७ का दरले ३९६० व.तम.मा रु.४१७६६१।२० बढी भकु्तानी 
भएको रकम रु. 417661 

२३८ ररठे्ठ भतज्र्ाि गहिे तिस्नेरी िडक तनमािण कार्िको लातग िफेि डे्रतििको कार्ि मातछेबाट 
गने भनी प्रति व.तम.रु.१२८ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले 
मेतिन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । 
मेतिन लगाई कार्ि गराउदा (उिको माईनटुमा िमेि उल्लेख भएको) प्रति 
व.तम.रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी 
भएकोले रु.१०५।४७ का दरले १९६३ व.तम.मा रु.२०७०३७।६१ बढी भकु्तानी 
भएको रकम रु. 

207038 

257 वडा नं ११ िस्मनटार िेिे िडक िफाई कार्िको लातग श्री तललानाथ देवकोटाले भकु्तानी 
तलएकोमा मेतिन लगाई कार्ि गरेको (ििरंगीको िेिीबी प्रर्ोग भएको) प्रति 
व.तम.रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी 
भएकोले रु.१०५।४७ का दरले ७९१ व.तम.मा रु.८३४७४।२३ बढी भकु्तानी भएको 
रकम रु. 

83475 

२५९ तभरगाँउ तिरुडाडाँ िडक िफाई कार्िको लातग श्री पदम प्रिादले भकु्तानी तलएकोमा 
मेतिन लगाई कार्ि गरेको (ििरंगीको िेिीबी प्रर्ोग भएको) प्रति व.तम.रु.२२।५३ का 
दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी भएकोले 
रु.१०५।४७ का दरले ८१० व.तम.मा रु.८५४३०।७० बढी भकु्तानी भएको रकम 
रु. 

85431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११८३८३३ 



33 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

२८१ हात्तीगौडा न्शखरापरु िडक उिभोक्ता ितमतिले िफेि डे्रतििको कार्ि मातछेबाट गने भनी 
प्रति व.तम.रु.१२८ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले मेतिन 
लगाई कार्ि गरेकोमा मातछेकै दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । मेतिन 
लगाई कार्ि गराउदा (उिको माईनटुमा िमेि उल्लेख भएको िथा नेवा तनमािण िेवाको 
िेिीवव प्रर्ोग भएको) प्रति व.तम .रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति 
व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी भएकोले रु.१०५।४७ का दरले ९९५ व.तम.मा 
रु.१०४९४२।७० बढी भकु्तानी भएको रकम रु. 

104943 

२८३ माटे वफरे िडक उिभोक्ता ितमतिले िफेि डे्रतििको कार्ि मातछेबाट गने भनी प्रति 
व.तम.रु.१२८ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले मेतिन लगाई 
कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । मेतिन लगाई 
कार्ि गराउदा (उिको माईनटुमा िमेि उल्लेख भएको िथा मधगंुगा कतट्रकिनको 
िेिीवव प्रर्ोग भएको) प्रति व.तम .रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति 
व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी भएकोले रु.१०५।४७ का दरले ९८० व.तम.मा 
रु.१०३३०६।६० बढी भकु्तानी भएको रकम रु. 

103307 

१०९ वटा नं १२ िडक ममिि कार्िको लातग श्री िनिोर् न्घतमरेले भकु्तानी तलएकोमा मेतिन 
लगाई कार्ि गरेको (िनिेवाको कतट्रक्िको िेिीबी प्रर्ोग भएको) प्रति व.तम.रु.२२।५३ 
का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी भएकोले 
रु.१०५।४७ का दरले ७८४ व.तम.मा रु.८२६८८।४८ बढी भकु्तानी भएको रकम 
रु. 

82688 

१५५ वडा नं ८ का ववभन्न बाटोहरु िफाई कार्िको लातग श्री पदम प्रिादले भकु्तानी तलएकोमा 
मेतिन लगाई कार्ि गरेको (गौरीमाई कतट्रक्िको िेिीबी प्रर्ोग भएको) प्रति 
व.तम.रु.२२।५३ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति व.तम.रु.१२८ का दरले भकु्तानी 
भएकोले रु.१०५।४७ का दरले ७७९।७० व.तम.मा रु.८२२६६।६० बढी भकु्तानी 
भएको रकम रु. 

82267 

७८१ िाववकको वडा नं ७ गोरीटोल िातल भनेको लातग फाउतडेिन खने्न कार्ि मातछेबाट गने 
भनी प्रति घ.तम.रु.४१२ को दरमा लागि अनमुान िर्ार भएकोमा उपभोक्ता ितमतिले 
मेतिन लगाई कार्ि गरेकोले मतछेकै दरमा उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी भएको छ । 
मेतिन लगाई कार्ि गराउदा (शे्रस्िामा पेश फोटोमा िमेि िेिीबीले खने्न कार्ि गरररेहेको) 
प्रति घ.तम.रु.९६।७९ का दरले मात्र भकु्तानी हनुपुनेमा प्रति घ.तम.रु.४१२ का दरले 
भकु्तानी भएकोले रु.३१५।२१ का दरले ५४ घ.तम.मा रु.१७०२१।३४ बढी भकु्तानी 
भएको रकम रु. 

17022 

िम्मा 1183833  
53.  तबल पेश हनुपुने — िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (१०) मा उपभोक्ता ितमतिले हरेक 

वकस्िाको रकम कामको प्राववतधक मलु्र्ांकन, खचिका ववल भरपाई, िथा खचि प्रमाणीि गने अतर् कागिािहरु 
त्र्स्िो ितमतिको बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बतधीि िाविितनक तनकार्मा पेश गनुिपनि व्र्वस्था छ । 
पातलका र उपभोक्ता ितमतिबीच भएको िम्झौिामािमेि उपभोक्ता ितमतिले तनमािण कार्िमा खचि भएको देन्खने 
तबल भरपाईहरु पातलकामा पेश गनुिपने उल्लेख गरेको देन्खतछ । िर उपभोक्ता ितमतिले देहार्को र्ोिनाहरुमा 
नन लोकल मटेररर्ल खररद गरेको तबल कार्ािलर्मा पेश गरेकोमा उक्त तनमािण कार्िको लातग आवश्र्क पने 
पररमाण नपगु्ने देन्खतछ । ििबाट स्थानीर् स्िरमा उपभोक्ताबाट उत्पादन नहनुे िथा खररद गरेरमात्र प्रर्ोग 
गनि िवकने िामाग्रीहरुको हकमा उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको भतदा बढी परीमाण प्रर्ोग भएको भन्न 
िवकने अवस्था रहेन । ििथि  देहार्अनिुारका र्ोिनामा तनम्नानिुार उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको भतदा  
बढी प्रर्ोग गरेको देन्खएकोले नपगु भएको पररमाणको तबल पेश हनुपुने अतर्था उक्त रकम अिूल हनुपुने 
देन्खएको रु..... 

१४८२७८ 
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लागि अनमुान अनिुार ईटाको दर प्रति गोटा रु.१४।१२ प्रर्ोग गरीएको छ ।  

गो.भौ उपभोक्ता ितमति िामान 

कार्ि 
पररमाण 

आवश्र्क 
पने परीमाण 

उिबाट 
खररद 
पररमाण 

नपगु 
परीमाण 

तबल पेश 
अतर्था अिलु 
हनुपुने रु. 

९ 

रािपति गाई फमि देन्ख 
थापाटोल हदैु आहाले 
िडक 

ईटा 
गोटा 53.3 30000 26000 4000 56480 

३०० कोलचौर अधरुो 
िामदुावर्क भवन  

ईटा 
गोटा 32.15 18000 15000 3000 42360 

३८४ धातम डुमररर्ामा मावव ८ 
कोठे भवन, शौचालर् 

ईटा 
गोटा 6.12 3500 0 3500 49438 

िम्मा     148278  
54.  वढी भकु्तानीाः गो.भौ. २४ तमति २०७७।०३।२७, आशेखोल्िी देन्ख तितधलुी बांग्मर् प्रतिस्ठान हदैु 

िवुिटेकला िडक तनमािण अतिरगि १:४ को स्टोन म्र्ािनरी प्रति घ.तम. रु.८३०८।१४ का दरले ६६ 
घ.तम. वाल लगाउने गरी लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा भएको छ । पातलका 
प्राववतधकले िर्ार गरेको उपभोक्ता ितमतिकोकाम को ठेक्का तबल िथा कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा उपभोक्ता 
ितमतिले १:६ को स्टोन म्र्ािनरी वाल लगाएको देन्खतछ। उपभोक्ता ितमतिले िम्झौिा ववपररि १:६ को 
स्टोन म्र्ािनरी वाल लागाएकोमा १:६ को स्टोन म्र्ािनरीको दरवबाट भकु्तानी ददन ुपनेमा लागि अनमुान 
अनिुार १:४ कै दर प्रति घ.तम.रु.८३०८।१४ कार्म गरी भकु्तानी ददएको देन्खर्ो । पातलकाले िर्ार 
गरेको दर ववश्लरे्ण अनिुार १:६ स्टोन म्र्ानररको दर प्रति घ.तम.रु.७९९२।५२ प्रर्ोग गनुिपनेमा 
रु.८३०८।१४ को प्रर्ोग गरेकोले प्रति घ.तम.रु.३१२।६२ का दरले ६५।१० घ.तम.मा रु.२०३५१।५६ 
बवढ भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०३५२ 
55.  फरक िामग्री प्रर्ोगाः गो.भौ. ४१६ तमति २०७६।११।२९, र्ोतिन डाँडा गरुुिटोल हदैु खरखेि िडक 

ढलान कार्िमा उपभोक्ता ितमतिले १:६ को स्टोन म्र्ािनरी वाल लागाउन े कार्ि गरेकोमा प्रति 
घ.तम.रु.७५०८।५२ को दर (ररभर बेड स्टोन प्रर्ोग भएकोले) प्रर्ोग गनुिपनेमा रु.८३०८।१४ को प्रर्ोग 
गरेकोले प्रति घ.तम.रु.७९९।६२ का दरले २३।०४ घ.तम.मा रु. १८४२३.२४ बवढ भकु्तानी भएको 
देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

१८४२३ 

56.  फरक दर प्रर्ोगाः गो.भौ. ९०० तमति २०७७।३।२४, िेष्ठ नागरीक प्रतिक्षालर् तनमािण कार्िमा १:६ को 
स्टोन म्र्ानरी वाल लागाउन कार्ि गरेकोमा प्रति घ.तम.रु.७५०८।५२(ररभर बेड स्टोन प्रर्ोग भएकोले) 
प्रर्ोग गनुिपनेमा रु.८३०८।१४ को प्रर्ोग गरेकोले प्रति घ.तम.रु.७९९।६२ का दरले १६।५८ घ.तम.मा 
रु.१३२५७।७० बवढ भकु्तानी भएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकम अिूल गरी िंन्चिकोर् दान्खला हनुपुने 
देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

१३२५८ 

57.  वप.वप.ति. तिमेतटको प्रर्ोग – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्िि अनिुार 
लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । िाथै उपभोक्ता ितमतििँग भएको िम्झौिामा िमेि कार्ािलर्ले 
िोके भतदा फरक गणुस्िरमा कार्ि गरेमा कार्ािलर्बाट भकु्तानी नहनुे उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्का 
र्ोिनामा ओ.वप.ति.तिमेतटको प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान स्वीकृि गरी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा 
गरेकोमा उपभोक्ता ितमतिले वप.वप.ति. तिमेतट खररद गरी प्रर्ोग गरेको मू.अ.कर तबिक िमावेश गरेकोमा 
िमेि कार्ािलर्ले लागि अनमुान अनिुार ओ.वप.ति.तिमेतटकै दरमा भकु्तानी गरेको छ । न्िल्ला दररेट 
अनिुार ओ.वप.ति. तिमेतटको दर प्रति बोरा रु.८४०।०० (मू.अ.कर बाहेक) र वप.वप.ति. तिमेतटको दर 
प्रति बोरा रु.६४०।०० (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । ििबाट एकािफि  िोकीएको गणुस्िर बमोन्िमको 
कार्ि भएको छैन भन ेआकोिफि  प्रति बोरा रु.२२६ (मू.अ.कर िमेि) का दरले बढी भकु्तानी भएको छ । 
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त्र्िरी िोकीएको गणुस्िरमा कार्ि नभएको अवस्थामा र्िले तनमािण कार्िको ददगोपनामा अिर गने देन्खतछ 
। नमनुा छनौट गररएका िपतिल बमोन्िमको र्ोिनामा िोवकए भतदा फरक गणुस्िरको तनमािण िामाग्रीको 
प्रर्ोग भएको अवस्थामािमेि लागि अनमुान कै दरमा भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल 
हनुपुने देन्खएको रु. 

गो.भौ. र्ोिनाको नाम  
उ.ि.बाट खररद गररएको 

ववलका तिमेतटको िप्लार्िि 

उ.ि.बाट खररद गररए को 
ववलका आधारमा तिमेतट 

बोरा िंखर्ा 
बढी भकु्तानी 

१६ बाराही मतदीर नमािण 
िािधारा िप्लार्िि र िर्मा ँ
चण्डेश्वरी हाडिवर्र  205 46330 

१७ 
राममाडी गदुिवा खोला 
बढुाथोकी टार मोटर बाटो 

रािेश हाडिवेर्र प्रातल 101 22826 

८९३ 
बदि बहादरु गण िैनीक 
ईलाकातभत्रका िडक ढलान 

मनकामना हाडिव्र्र एण्ड 
िप्लार्िि 50 11300 

९५६ 
ज्र्ातमरे अधरुो िामदुावर्क 
भवन ममिि 

मनकामना हाडिव्र्र एण्ड 
िप्लार्िि 35 7910 

िम्मा   79806  
58.  फरक मलु्र्ांकन – गो.भौ.७०० तमति २०७७।०३।०८ बाट चौराही खानेपानी तनमािण उपभोक्ता ितमतिलाई 

रु.४५०००० भकु्तानी ददएको छ ।उक्त खानेपानी तनमािणका लातग ६३ एमएमको ६ के.न्ि.प्रेिरको एचडीपीई 
पाईप खररद गने गरी प्रति र.तम. रु.२६४।१४ का दरले १४४० तमटर पाईप खररद गने लागि अनमुान 
िर्ार गरर उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता ितमतिले िगदम्बा तडपो एण्ड िेल्िबाट ५५० 
र तनलकमल ईतटरप्राईिेिबाट ९०० तमटर ४ के.न्ि.प्रिेरको पाईप खररद गरी प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । 
पातलकाको दररेट अनिुार ६३ एमएम ४ के.न्ि. प्रिेरको पाईपको मलु्र् प्रति र.तम.रु.१८१।७९ मात्र रहेको 
छ । उपभोक्ता ितमतिले कम दरको फरक िामग्री गररद गरेकोमा पातलकाले लागि अनमुानकै दरमा भकु्तानी 
ददएकोले प्रति र.तम. रु.८२।५३ का दरले १४४० तमटरमा रु.११८५८४ बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । 
बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११८५८४ 

59.  दोहोरो भकु्तानी  – गो.भौ.१०९ तमति २०७६।०८।१८ बाट वडा िन्चव श्री ितिोर् न्घतमरेले वडा नं १२ 
न्स्थि वर्ािका कारण क्षतिग्रस्ि भएको ररठे्ठ गहिे हदैु तिस्नेरी िडक िफाई कार्ि अमानिबाट गराएको भनी 
रु.१००००० भकु्तानी तलएकोमा  गो.भौ.२३८ तमति २०७६।१०।०९ बाट पनु वर्ािका कारण क्षतिग्रस्ि 
भएको भनी ररठे्ठ भञ्ज्र्ाि गहिे तिस्नेरी िडक ममिि उपभोक्ता ितमति लाई रु.२२५००० भकु्तानी ददएको छ 
। पातलकाका रु.२५०००० भतदा कमको लागि अनमुान वडा कार्ािलर्बाट स्वीकृि हनुे र भकु्तानीका लातग 
मात्र पातलकामा पेश हनुे अवस्थामा िमेि र्िरी वडामा एउटै र्ोिनामा दोहोरो भकु्तानी भएकोले वडाबाट 
िंचालन भएका अतर् र्ोिनाहरुमािमेि दोहोरो भकु्तानी भएको छैन भन्न िवकन ेअवस्था रहेन । ििथि एकै 
र्ोिनामा दोहोरो भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   २२५००० 

60.  िनश्रमदान – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही 
िमदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबवृद्ध कर, ओभरहेड 
कन्तटतिेतिी रकम र िनिहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । िि अनिुार 
तनम्न तनमािण कार्ि उपभोक्ता ितमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता ितमति र पातलकाले बेहोने अंश उल्लेख गरी 
िम्झौिा भएको देन्खतछ । िर तनमािण कार्ि िम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी 
गरी भकु्तानी ददनपुनेमा िो गरेको नदेन्खएको देहार्अनिुारको रकम अिूल हनुपुने रु. 

५४३७४ 



36 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

गो.भौ. उपभोक्ता ितमति र काम िम्झौिा रकम कार्ि िम्पन्न 
रकम 

उपभोक्ताले 
व्र्होने % 

घटी अनपुातिक 
कट्टी रकम 

८९९ रामेश्वर मतदीर वृद्ध प्रतिक्षालर् तनमािण 1009805.73 957605.54 10 46523 

९९५ धनमाना हदैु ऐतिहातिक तितधलुी 12510178.46 1173001 10 7851 

िम्मा 54374  
61.  मौज्दाि रहने गरर खररद - गो.भौ.१०२४ तमति २०७७।०३।२७ बाट पातलकाले रु.४९७१९५ का 

डस्टतबन खररद गररएको छ । िर लेखापरीक्षण अववधिम्म २०७७।११।०३ िम्म पतन उक्त डस्टववनहरु 
वविरण भएको देन्खएन। र्िरी पातलकाले आतथिक वर्िको अतिमा मौज्दाि रहने गरर खररद गने कार्िमा 
तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।  

 

62.  पाईप िथा िातल वविरण – पातलकाबाट प्राि वववरण अनिुार गि आतथिक वर्िमा खररद गरेको ववतभन्न 
एचडीपीई पाईहरुमध्रे् १५ िना व्र्न्क्तले ३० देन्ख १५०० तमटर र डीमेगा तितधतुललाई ३५२० तमटर 
पाईप वविरण गरेको छ । त्र्िैगरी १७ िना व्र्न्क्तलाई प्रति व्र्न्क्त ५ देन्ख २० थानिम्म २*१*१ 
िाईिका १६४ थान ग्र्ाववर्न बक्ि वविरण गरेको छ । उक्त पाईप िथा िातलहरुहरु स्थानीर्को मागका 
आधारमा पातलका प्रमखुको िोकआदेशमा वविरण गररदै आएको िानकारी लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि भएको 
छ । उक्त वविररि पाईपहरु के कति िडान भएका छन  िो देन्खने प्राववतधक मलु्र्ांकनिमेि िंलग्न रहेको 
देन्खएन। ििथि प्राववतधक मलु्र्ांकनका आधारमा उक्त पाईप िथा िालीहरुको वविरण गने िथा वविररि 
पाईप िथा िालीहरु िडान भएको देन्खने गरी कार्ि िम्पन्न प्रतिवेदनिमेि राख्न ेगनुिपने देन्खतछ ।     

 

63.  िहि कार्िको पररमाण बढाएको – पातलकाले उपभोक्ता ितमतिबाट िंचालन गरेको देहार्को र्ोिनामा 
उपभोक्ता ितमतिले पीिीिी लगार्िका कार्िको परीमाण नगरर िहिै रुपमा गनि िवकने स्टोन म्र्ािनरी, 
ग्राभेलीि लगार्िका कार्िको चौडाई िथा मोटाई बढाई बढी कार्ि गरेको देखाई िम्झौिा अनिुारको रकम 
भकु्तानी तलएको देन्खतछ । र्िरी लागि अनमुान भतदा फरक कार्ि गदाि उपभोक्ता ितमतिले प्राववतधक पषु्टाई 
िवहि पातलकाको िहमतििमेि तलएको पाईएन। ििबाट  देहार्को र्ोिनामा स्टक्चरिफि  पीिीिी लागर्िका 
कार्ि नगरी चौडाई िथा मोटाई/उचाई बढाई बढी कार्ि गरेको देखाई कार्ािलर्लाई देहार्अनिुारको रकम 
थप व्र्भार परेको छ । र्िरी चौडाई िथा मोटाई बढाई कार्ि गनुि गराउनकुो प्राववतधक पषु्टाई पेश हनुपुने 
अतर्था आवश्र्किा भतदा मोटाई िथा चौडाई बढाई बढी कार्ि गरी भकु्तानी तलएको रकम अिूल हनुपुने 
देन्खएको रु. 
गो.भौ. र्ोिनाको नाम  वववरण रकम  

१७ 

रामाडी गदुिवा खोला 
पलु देन्ख बढुाथोकी 
टार मोबा 

स्टोन म्र्ानरी िफि  ४६।६६ घ.तम.मात्र कार्ि गने गरर िम्झौिा भएकोमा 
उपभोक्ता ितमतिले पीिीिीलगार्िका कार्ि नगरी वालको लम्बाई, चौडाई 
िथा उचाई बढाई ८९।७६ घ.तम. अथािि िम्झौिा भतदा ४३।१० घ.तम. 
स्टोन म्र्ािनरीको कार्ि वढाएको छ । िनु लागि अनमुान भतदा प्रति 
घ.तम. रु.८३०८।१४ का दरले रु.३९९६२१ वढी भकु्तानी भई स्वीकृि 
पररमाण भतदा वढी भकु्तानी भएको रु.  399621.00 

२१ 
िनिातग्रति मावव 
कम्पाउण्ड वाल 
तनमािण 

लागि अनमुामा २।३८ तमटर उचाई भएको वाल लगाउन ेभनीएकोमा 
उपभोक्ता ितमतिले २।५५ तमटर उचाई भएको वाल लागाई ८।३८ 
घ.तम. थप कार्िको प्रति घ.तम.रु.७९९२।५२ का दरले भकु्तानी भई 
स्वीकृि पररमाण भतदा वढी भकु्तानी भएको रु. 67093.84 

२४ 

आशेखोन्ल्ि देन्ख 
तितधलुी बाग्मर् 
प्रतिस्ठान हदैु 
िवुिटाकला िडक 

लागि अनमुामा २२० तमटर लम्बाई ३।८५ तमटर चौडाई िथा ०।१५ 
तमटर मोटाईको ग्राभेलीि गने कार्ि गने भनीएकोमा उपभोक्ता ितमतिले 
२४२ तमटर लम्बाई ५ तमटर चौडाई िथा ०।१५ तमटर मोटाईको कार्ि 
गरेको भनी ४१।७५ घ.तम. थप कार्ि प्रति घ.तम.रु.१००० का दरले 
स्वीकृि पररमाण भतदा वढी पररमाणको भकु्तानी भएको रु. 41750.00 
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११ 
एकपाखेबाट छतिवन 
िीनपाटन कोटगाँउ 
िोडन े

लागि अनमुामा स्टोन वाल लगाउन ेकार्ि १२७।२७ घ.तम. रहेकोमा 
उपभोक्ता ितमतिले १५०।७६ घ.तम. कार्ि गरी लगाि अनमुान भतदा 
२३।४९ प्रति घ.तम.रु.८३०८।१४ का दरले वढी परीमाणको रकम 
भकु्तानी भएको रु. 195158.28 

िम्मा 703623.12  
64.  रेडक्रबाट भवन तनमािणको कार्ि – नेपाल रेडक्रि िोिाईटी स्वास्थर् िथा िामान्िक िेवा िम्बतधी कार्ि गनि 

दिाि भएको िंस्था हो । िामान्िक िथा स्वास्थर्िँग िम्बन्तधि कार्ि गने िंस्था लाभग्राही िमदुार् नभएकोले 
उक्त िंस्थाले भवन तनमािण गनि पाउन ेकाननुी व्र्वस्था िाविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ 
मा देन्खदैन।र्िरी खररद तनर्मावली अनकुुल नहनुे गरी ववपद व्र्वस्थापन घर तनमािण कार्िको लातग 
रु.३२८५०२०।३० को लागि अनमुान िर्ार गरर रु.२५ लाख नगरपातलकाले बेहोने गरी पातलका र 
नेपाल रेडक्रि िोिाईटी, तितधलुी बीच िम्झौिा गरी र्ो वर्ि रु.१७६३१४३।४६ को कार्ि िम्पन्न गरर 
पातलकाले नगद िहभागीिाको रकम रु.१४१०५१४ भकु्तानी ददएको देन्खर्ो।वविदु्ध िमाि िामान्िक िेवा 
गने पववत्र उदे्धश्र् रहेको िस्था ठेक्कापट्टामा िम्लग्न हनु ुउपर्कु्त िमेि नहनुे भएकोले र्िप्रकारको कार्िमा 
तनर्तत्रण गनुिपने देन्खर्ो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  िामग्री खररदमा कमिचारीले पेश्की – िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तितमि 
नहनुे गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ ।िोही तनर्मावलीको तनर्म १२३(८) मा िेवा प्रदार्क िथा 
आपूतििकिािलाई पच्चीि हिार रुपर्ाँ भतदा वढी रकम भकु्तानी गदाि एकाउण्टपेर्ी चेक माफि ि गनुि पने उल्लेख 
भएकोमा पातलकाका कमिचारीले पेश्की तलई िामान खररद गने गरेको देन्खर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा 
नमनुा छनौट गररएकोमध्रे् देहार्का िामान खररदका लातग कमिचारीले पेश्की तलई िोझै खररद गरी पेश्की 
फर्छ्यौट गरेको देन्खर्ो। प्रदार्कलाई एकाउण्टपेर्ी चेक माफि ि भकु्तानी गनुि पने कारोवार पेश्की तलई नगद 
भकु्तानी ददने प्रकृर्ा तनर्तत्रण गनुि पदिछ।  
 

गो.भौ.  पेश्की तलन ेकमिचारीको नाम खररद गररएका िामाग्री तबल रकम रु. 

१०५७ श्री टंक तबक्रम थापा परुस्िक खररद  275000.00 

१०५५ श्री वहरा बहादरु बस्निे पोष्टमाटिम औिार  100000.00 

७६ श्री प्रकाि चतर डष्टववन खररद 200000.00 

९०५ श्री रुपा काकी फलफुल िथा िरकारी बेनाि 100000.00 

िम्मा 675000.00 

 

66.  घटीको तबल – पातलकाले गो.भौ.९०९ तमति २०७६।०३।२७ बाट िनिागिृी मावव शैन्क्षक ववकाि 
अनदुान रु.८५०००० उपलब्ध गराएकोमा ववद्यालर्ले देहार्अनिुारका कार्िमा खचि गरेको छ । 

१. शैन्क्षक ववकाि अनदुानबाट ववद्यालर्ले कक्षा ११ र १२ का रु.२८१३२५ का  र शब्दकोर् लगार्ि 
अतर् ववतभन्न प्रकारका रु.५३८२५ का पसु्िक खररद गरेको छ ।  

२. िीिी क्र्ामेराखररद िथा िडान, एलईडी ३२ ईतच टेतलतभिन िथा ल्र्ापटव िथा प्रोिेक्टर खररमा 
रु.२८५३२५ खचि गरेको छ ।  

३. िारिाली खररद िथा वाल तनमािणमा रु.१६५५६२ र अतर् ववववध रु.२४७६२ खचि गरेको छ ।  
   उपरोक्त वववरण अनिुार पातलकाले शैन्क्षक ववकाि अनदुान उपलब्ध गराएकोमा कक्षा ११ र १२ का 

वकिाब खररद, वाल तनमािण, तििी क्र्ामेरा िडान लगाएका कार्िमा खचि गरी उक्त रकम फछिर्ौट गरेको 
देन्खर्ो । ववद्यालर्ले पेश गरेको ववल भरपाई अनिुार रु.३९२०१ को तबल नपगु भएकोले उक्त रकम 
अिूल गरी शैन्क्षक ववकाि अनदुानलाई िोकीएको न्शर्िकमा मात्र खचि गनुिपने देन्खएको रु.   
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67.  तनिी ववद्यालर्लाई अनदुान – पातलकाले आफ्नो क्षेत्र तभत्र रहेको िरकारी िथा िामदुावर्क ववद्यालर्लाई 
प्रोत्िावहि गने कार्ि गनुिपनेमा तनन्ि ववद्यालर्लाई अनदुान ददएको देन्खर्ो । गो.भौ.९०३ तमति 
२०७७।०३।२४ बाट फुटकर िथा ववववध न्शर्िकबाट तर् ुईङतलि बोडीङ्क स्कुललाई ववज्ञान प्रदशिनीको 
लातग रु.१ लाख उपलब्ध गराएको छ । ववद्यालर्ले िहभागी ववद्यातथको होटलबािमा खचि भएको तबल 
पातलकामा पेश गरेको छ । पातलकाले फुटकर िथा ववववध न्शर्िकमा आफ्नो क्षेत्रातधकार बावहर खचि गने 
गरी रकम ववतनर्ोिन गने कार्िमा तनर्तत्रण गदै तनन्ि ववद्यालर्लाई अनदुान ददन ेनेपाल िरकारको नीति 
रहेको नदेन्खएकोले उक्त रकम वफिाि अिूल गनुिपने देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१००००० 

68.  िग्गा खररद – नेपाल िरकार िथा मािहिका तनकार्ले िग्गा खररद गदाि िग्गा प्रािी ऐन २०३४ मा 
उल्लेख भए बमोन्िमको प्रकृर्ा पूरा गनुिपदिछ । िर पातलकाले गो.भौ.२७४ तमति २०७६।१०।१४ मा 
िनिागिृी माध्र्ातमक ववद्यालर्को पूवािधार ववकाि अनदुानमा ववतनर्ोिन गरेको रकम ववद्यालर्ले पातलकािँग 
तमति २०८६।१०।१४ मा िम्झौिा गरर रु.१५ लाख िग्गा खररद गनिमा प्रर्ोग गने र बाँकी रकम 
पूवािधार तनमािण गने गरी रु.२७ लाख भकु्तानी ददएको छ । िाविितनक तनकार्ले िग्गा खररद गदाि नेपाल 
िरकारको स्वीकृति तलनपुनेमा िो िमेि तलएको पाईएन ।अिाः ववद्यालर्ले भकु्तानी तलएको रकमबाट नेपाल 
िरकारको स्वीकृति तलई तनधािररि प्रकृर्ा अनिुार िग्गा खररद गरेको िथा पूवािधार तनमािण भएको कार्ि 
िम्पन्न प्रतिवेदनपेश गनुि पने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७००००० 

69.  अनदुानको प्रर्ोग – पातलकाले गो.भौ.२३९ तमति २०७६।११।०२ बाट पातलका क्षेत्रतभत्र उच्च न्शक्षाको 
ववकाि र ववस्िारका लातग तितधलुी बहमुनु्ख क्र्ामपिलाई रु.१५००००० अनदुान ददएको छ । क्र्ाम्िपले 
बीबीए प्रोग्रम िंचलानको लातग तत्रभवुन ववन्श्वद्यालर्मा धरौटी राख्न ेप्रर्ोिनका लातग उक्त रकम माग गरे 
अनिुार पातलकाले अनदुान ददएको देन्खतछ । क्र्ाम्पिले तमति २०७६।११।०२ मा धरौटी राख्न ेप्रर्ोिनका 
लातग रकम भकु्तानी तलएकोमा उक्त रकम तत्रभवुन ववन्श्वववद्यालर्मा धरौटी राखेको प्रमाण पातलकामा पेश 
गरेको छैन ्। लेखापरीक्षणको क्रममा क्र्ाम्पिले रकम दान्खला गरेको प्रमाण माग गररएकोमा तत्रभवुन 
ववश्वववद्यालर् व्वस्थापन िंकार् तडनको कार्िलर्मा तमति २०७७।१०।२८ मा तबतबएि िम्बतधनका लातग 
ववद्यातथिबाट िंकतलि रकम भनी श्री िारदमणी खड्काको नामबाट दान्खला भएको भौचर पेश गरेको छ । 
क्र्ाम्पिले पातलकाबाट तबतबए िंम्बतधनको धरौटी राख्न ेप्रर्ोिनको लातग तलएको रकम फरक प्रर्ोिनमा 
प्रर्ोग भएको पाईएको छ भने १ वर्ि अघी उक्त कार्ि गने भनी तलएको रकमबाट लेखापरीक्षणबाट औल्र्ाएश्चाि 
दान्खला गरेको भौचर पेश गरेको छ । रकम दान्खला गदाि ववद्यातथिबाट िंकतलि रकम तबतबएि िम्बतधनका 
लातग धरौटी खािमा दान्खला गररएको िर तबतबए िंम्बतधनको कार्ि नै नभएकोले उक्त रकम वफिाि तलनपुने 
देन्खएको  रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५००००० 

70.  प्राववतधक न्शक्षालर् पूवािधार व्र्वस्थापन – पातलकाले वावर्िक बिेट माफि ि तितधलुी िामदुावर्क टेन्क्नकल 
ईन्तस्टच्र्टुको लातग प्राववतधक न्शक्षालर् पूवािधार व्वस्थापन अनदुानका लातग रु.१ करोड बिेट व्र्वस्थापन 
गरेको छ । पातलका र न्शक्षालर्बीच तमति २०७७।०२।०८ मा भएको िम्झौिाको बदुा नं.२ मा 
पातलकाबाट उपलब्ध गराईएको अनदुान िोवकएको शीर्िक बाहेकका न्शर्िकमा खचि गनि नहनुे र बदुा नं.६ 
मा िम्झौिामा िोवकए भतदा फरक शीर्िकमा खचि गरेकमा िम्झौिा रद्द गने उल्लेख छ । न्शक्षालर्ले प्रथम 
वकस्िा वापि रु.७५ लाख भकु्तानी तलएकोमा उक्त रकमबाट न्शक्षालर्को लातग आवश्र्क िग्गा खररद 
गरेको भनी िग्गा प्राि गरेको पिुािको फोटोकपी िवहिका तबल भरपाई पेश गरेको छ । िोही आधारमा 
पातलकाले थप रु.२५ लाख भकु्तानी ददएको छ । नेपाल िरकार िथा मािहिका तनकार्ले िग्गा खररद गदाि 
िग्गा प्राति ऐन, २०३४ मा उल्लेख भए बमोन्िमको प्रकृर्ा पूरा गनुिपदिछ । न्शक्षालर् आफैले मलु्र् तनधािरण 
ितमति गठन गरर प्रति कठ्ठा रु.२ लाख का दरले रु.९८३५५०० को ३-१-१३-१ िग्गा गररद गरेको छ 
। िाविितनक तनकार्ले िग्गा खररद गदाि नेपाल िरकारको स्वीकृति तलनपुनेमा िोिमेि तलएको पाईएन भनी 
लेखापरीक्षणबाट औल्र्ापश्चाि प्रदेश िभाकालातग तनवािन्चि िांिद िथा प्रमखु न्िल्ला अतधकारी िवहिको तमति 
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२०७७।१०।१७ गिे बिेको बैठकबाट तनणिर्भए अनिुार दररेट तनधािरण गरी िग्गा खररद गरेको िथा 
िग्गा प्राववक न्शक्षालर्को नामामा रहेको िग्गाधनी पिुाि िवहिको प्रमाण पेश गरेको छ । ििथि पातलकाले 
िग्गा खररद कार्िका लातग अनदुान ददन कार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।  

71.  पूिँीगि बिेटमा चाल ुप्रकृतिका खचि – पूिँी ििृना नहनुे खालका वविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने खचिलाई 
तनरुत्िावहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूिँीको तनमािण हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तिििना हनुे 
गरी र्ोिना छनौट िथा कार्ाितवर्न गरी िीतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ। लेखापरीक्षणको क्रममा 
पूिँी तनमािणमा िहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृवद्ध नगने वकतिमका देहार्अनिुारका कार्िमा पातलकाले पूिँीगि 
िथा ववपद व्र्वस्थापन र ववववध शीर्िकबाट रु.१८१४६१६ खचि लेखेको पाईर्ो । 

गो.भौ. वववरण रकम 

1022-

2077/03/26 

वडा नं.१३ का वडा अध्र्क्षको तिफाररिमा वडा कार्ािलर्मा वववाहका लातग मण्डप 
लगार्िका ििावटका िामान खररद 

298546 

1060-

2077/03/29 

वडा नं.१३ का वडा अध्र्क्षको तिफाररिमा वडा कार्ािलर्का लातग डम्बेल, पिुअप 
बार लगार्िका िामान खररद 231780 

1086-

2077/03/30 

वडा नं.१३ का वडा अध्र्क्षको तिफाररिमा वडा कार्ािलर्का लातग डम्बेल बेतच, 
बारखेल बेतच, वफक्ि डम्बेल लगार्िका िामान खररद 268220 

34-2076/06/14 वडा नं. ५, श्री तिल कुमारी काकीलाई िीि कार्िक्रमको लातग 10000.00 

51-2076/06/16 वडा नं. ६, श्री तििा पौडेललाई िीि कार्िक्रमको लातग 32000.00 

63-2076/06/30 माझी उत्थान िंघ पटुबल प्रतिर्ोतगिा 50000.00 

66-2076/07/03 वडा नं. १२, श्री ितिोर् न्घतमरेलाई िीि कार्िक्रमको लातग 45000.00 

75-2076/07/17 वडा नं. ९, श्री मकेुश िामािलाई िीि कार्िक्रमको लातग 92670.00 

149-

2076/09/24 

तलर्ो क्लब अफ तितधलुीलाई खेलकुद कार्िक्रमका लातग 
100000.00 

177-2076/09/17 िीि कार्िक्रमका लातग मवहला िमहुलाई िाउण्ड तिस्टम खररद 62400.00 

180-

2076/09/18 

वडा नं. १० का लातग बफुर खररद वापि श्री रािन मगरलाई भकु्तानी 
14000.00 

370-2076/11/12 िोनाम ल्होिारको उपलक्ष्मा ववववध खचि 75000.00 

413-2076/11/28 थातम िमािलाई थातम भार्ा िम्मेलनका लातग  100000.00 

464-

2076/01/14 

बडा दशैको शभुकामना आदान प्रदानका लातग हािेमालो वकिान िहकारी िंस्थालाई 
भकु्तानी 300000.00 

676-

2077/03/05 

र्वुा खेलकुद िथा फुटबल प्रतिर्ोतगिाका लागप भकु्तानी 
25000.00 

791-2077/03/16 िेक्वातदो डोिाङ्कलाई भकु्तानी 75000.00 

794-

2077/03/16 

नव र्वुा क्लबलाई भकु्तानी 
35000.00 

िम्मा 1814616.00 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुि पदिछ । 
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72.  िफ्टवेर्र खररद - नेपाल िरकारको िूचना प्रववतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा िञ्चालन) तनदेन्शका, २०७१ 
को बुदँा नं.४.१ मा कुनै िरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ववद्यिुीर् माध्र्मबाट िञ्चालन गनिका लातग प्रर्ोग 
गने िूचना प्रववतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली िम्बतधी कागिाि िर्ार गरी मानकअनरुुप भए 
नभएको तनधािरण गनि िूचना प्रववतध ववभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । पातलकाले 
कृवर्प्रवद्धिन, र्ोिना, आर्लेखा, िम्पत्ती कर, न्ितिी व्र्वस्थापन, दिाि चलानी िथा १४ वटै वडा कार्ािलर्मा 
आर् लेखा िम्बतधी देहार्अनिुार िफ्टवेर्र खररद गरी िडान गरेको छ । िर उक्त प्रर्ोग गरररहेको 
िफ्टवेर्रहरुको िूचना िथा प्रववतध ववभागबाट स्वीकृि तलएको देन्खएन । ििथि पातलकाले िूचना प्रववतध 
ववभागबाट स्वीकृति तलई िफ्टवेर्रको प्रर्ोग गनुिपदिछ । िाथै एकै प्रकारका कार्ि गने अलग अलग िफ्टवेर्र 
िाडान गरी अलग अलग रुपमा वावर्िक प्राववतधक शलु्क भकु्तानी ददनभुतदा कार्ािलर्को लातग आवश्र्क िथा 
एउटा मात्र िफ्टवेर्र िाडान गरी प्रर्ोग गदाि कार्ािलाई आवश्र्क पने एकीकृि वववरण िमेि प्राि गनि 
िहि हनुे िथा वावर्िक प्राववतधक शलु्क िथा खचिमा िमेि तमिव्वर्ीिा आउन िक्ने हनुाले पातलकाले र्ि 
िफि  ध्र्ान ददन ुपने देन्खर्ो।  

गो.भौ. िफ्टवेर्रको नाम पराशििदािा 
भकु्तानी 
रकम  

402-2076/12/02 र्ोिना व्र्वस्थापन िफ्टवेर्र खररद टेक्नोलोिी शोलिुन नेपाल प्रातल 452000 

19-2076/06/12 आर् लेखा िम्बतधी  िफ्टवेर्र खररद प्रोटोकल ईतटरनशेनल कतिल्टेति प्रातल 363000 

20-2076/06/12 िम्पीिकर िम्बतधी िफ्टवेर्र खररद िांतग्रला ईतफरमेिन प्रातल 498330 

21-2076/06/12 १४ वडा कार्िलर्मा िफ्टवर्र खररद ईको पलि प्रातल 498330 

798-2076/03/16 घर नक्िा िम्बतधी िफ्टवेर्र खररद वफतनक्ि िोलिुन प्रातल 494942 

157-2076/09/15 

कृवर् प्रवद्धिन िम्बतधी िफ्टवेर्र 

गिवर्िको रु ५९३२५० िमेि - 1977500 

िम्मा 4284102  

 

73.  िारिातल िथा पाईप खररद – पातलकाले गो.भौ.नं. १४ तमति २०७६।०५।१५ बाट अरतनको ईतटरप्राईिेिको 
तबल नं.३३ बाट बाट रु.२८९८९६९ बराबरका २५ एमएमको ७५० तमटर, ३२ एमएमको ५०० तमटर, 
६३ एमएमको ६०० र ११० एमएमको ३० तमटर एचडीपीई पाईपहरु िोझै खररद छ । त्र्िैगरी गो.भौ.१३ 
तमति २०७६।०५।१५ बाट रु.४९९२५२ को १६४ थान र गो.भौ.१०४३ तमति बाट रु.४९७७४४ का 
१४६ थान िातल खररद गरेको छ । उक्त पाईप िथा िालीहरु २०७७ आर्ाढ मिाति िम्म मौज्दाि  
रहेको देन्खतछ । र्िरी मौज्दाि रहेने गरर खररद गने कार्िमा तनर्तत्रण गनुिपदिछ ।   

 

74.  प्रतिस्पधािमा राख्नपुने आईटमलाई वपएिमा – पातलकाले नगर िरुक्षा प्रर्ोिनका लातग िोलार िवहिको तिति 
क्र्ामेरा खररदको लातग रु.२१०५९६५९।७४ को लागि अनमुान िर्ार गदाि प्रति प्र्ानल रु.३७४८५ का 
दरले ४८ वटा प्र्ानलको रु.१७९९२८०।०० को िोलार प्र्ानललाई मलु्र् अतभवृवद्ध कर नलाग्ने आईटममा 
िमावेश गरेकोमा ई तबईमा िो आईटमलाई प्रोतभिनल िममा रान्ख ठेक्का व्र्वस्थापन गरेको देन्खर्ो । ििले 
गदाि उक्त आईटममा आपतुििकिाले प्रतिस्पधाि गनि नपाएकोले लागि अनमुानकै दरमा िम्झौिा भई िोही दरमा 
नै भकु्तानी भएको छ । र्ि िम्बतधमा छलफल गदाि ठेक्का व्र्वस्थापनका क्रममा कम्पीवटवटभ आईटममा 
राखदा मूल्र् अतभवृवद्धकर िमेिको रकम ठेक्का व्र्वस्थापन हनुे भएकोले िोलार प्र्ानलमा मूल्र् अतभवृवद्धकर 
नलागने भएकोले प्रोतभिनल िममा रान्ख ठेक्का व्र्वस्थापन गररएको पातलकाको भनाई रहेको छ ।  

  

75.  पेश्की बाकँी - आतथिक कार्िववतध िथा ववत्तीर् उत्रदावर्त्व तनर्मावतल २०७७ को तनर्म ५२  को उपतनर्म 
३ मा कार्ािलर्ले प्रचतलि कानून बमोन्िम ददएको पेश्की म्र्ाद नाघेको र म्र्ाद ननाघेको छुट्टाछुटै्ट अतभलेख 
राख्न ेिथा उपतनर्म ४ मा लेखापरीक्षण गने तनकार्ले फछिर्ौट हनु बाँकी पेश्की रकमलाई अन्तिम लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा िमावेश गदाि तनर्मानिुार म्र्ाद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुिू नमातनने उल्लेख छ । पातलकाबाट 
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प्राि वववरहण अनिुार देहार् अनिुार पेश्की फछिर्ौट नभई बाकँी रहेको देन्खर्ो । तनर्मानिुार उक्त पेश्की 
अिूल फर्छ्यौट हनुपुने रु. 

ति.नं. पेश्की तलने िंस्था िथा व्र्न्क्त पेश्की रकम  
१ रावष्ट्रर् थामी िमाि 33000.00 

२ ििृनन्शल तनमािण िेवा 721000.00 

३ श्री िल तनमािण िेवा 1340881.00 

४ तितधलुी अस्पिाल 712500.00 

िम्मा 2807381.00  

 

२८०७३८१ 

76.  िोझै खररद - िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र्ो ऐन र र्ि ऐन अतिगिि बनेको तनर्म 
बमोन्िम खररद गदाि प्रतिस्पधाि िीतमति हनुे गरी टुक्रा पारी िोझै खररद गनि नहनुे व्र्वस्था छ । िाथै 
िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१) मा रु. ५ लाखदेन्ख २० लाखिम्म लागि अनमुान 
भएको तनमािण कार्ि, मालिामान वा िनुिकैु िेवा तिलबतदी दरभाउपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने र िोही 
तनर्मावलीको तनर्म ३१(१) मा रु. २० लाखभतदा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि, मालिामान वा 
िनुिकैु िेवा खररद गनुिपदाि खलुा बोलपत्रको माध्र्मद्वारा खररद गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । बर्ि भरी 
आवश्र्क पने र्स्िा िामानको खररद प्र्ाकेि बनाई आवश्र्क परेको बखि आपिुी गने गरी प्रतिस्पधािको 
माध्र्मबाट खररद गनुि पनेमा नमनुा छनौट भएको देहार्अनिुार रु.१००२०७०३ को िोझै खररद गरेको 
देन्खर्ो । पातलकाले िोझै खररद गने कार्ि तनर्तत्रण हनुे गरी वावर्िक खररद र्ोिना िर्ार गरी प्रतिस्पधाित्मक 
तबतधबाट खररद गनुिपदिछ । 

गो.भौ. िामान/र्ोिना/कार्ि व्र्विावर्/िप्लार्िि खररद तमति रकम रु 
पुिँीगिफि      

11- 2076/05/15 मेन्शनरी औिार खररद ल्र्ावटक एण्ड वपति केर्र प्रातल 2076/04/30 498330 

33-2076/06/4 प्रतटर खररद एचपी कम््र्टुर प्रातल 2076/06/13 304535 

134-

2076/09/08 

ईतभटर िवहिका िमान टेको नेपाल ईन्तितनर्ररि िोलिुन 
प्रातल 2076/08/27 497861 

144-

2076/09/11 
ढाका बनुाई कार्िक्रमका 
लातग तमिन औिार खररद 

अनोमोल ईतटरनेशनल प्रातल 
तबरगंि 2076/08/30 268150 

143-2076/09/11 ढाका बनुाई कार्िक्रमका 
लातग तमिन औिार खररद 

अनोमोल ईतटरनेशनल प्रातल 
तबरगंि 2076/08/28 430000 

172-2076/09/17 फतनिचर खररद हररठाकुर काष्ठ फतनिचर उद्योग 2076/09/02 498443 

194-

2076/09/23 
स्वास्थर् िैस्थाका लातग 
फतनिचर खररद 

हमुागाई िेनेलर िप्लार्िि 
2076/09/16 499742 

233-2076/10/08 फोटोकपी िथा वप्रतटर एिए कम्प्र्टुर टे्रडिि 2076/09/18 494261 

247-2076/10/15 फतनचर िथा वफक्चिि शे्रष्ठ फतनिचर उद्योग 2076/10/13 454260 

620-2077/02/26 

स्वास्थर् चौकीलातग 
उपकरण िाथा फनिचर पैरवी कतट्रक्िन प्रातल 2077/02/09 28725 

262-2076/10/14 मेतिनरी औिार िोनाथ पावर िप्लार्िि प्रातल 2076/09/28 345780 

292-2076/10/23 

डी वफ्रि लागर्ि िामान 
खररद 

पूणाितगरर कुलेक्टीक एण्ड 
ईलेक्टोतनक्ि 2076/10/19 498895 

291-2076/10/23 मेतिन उपकरण खररद बददिबाि िन्ििकल हाउि 2076/10/17 494034 

421-2076/11/30 कम््र्टुर िथा वप्रतटर डीन्िपल्ि ईतटरप्राईिेि 2076/11/23 496635 

884-

2077/03/23 

फोटोकपी िथा वप्रतटर शभुम ईलेक्टोतनक्ि 
2077/03/18 478973 

1094-

2077/03/30 

स्माटिबोडि खररद पववत्रम ट्रातिईको नोतमक प्रातल 2076/03/15 450000 
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चालिुफि     - 

८५ /०७६/ ६/१३ कार्ािलर् िामाग्री श्र्ाम आर्रण स्टोर - २४९००६ 

३१९ /०७६/ ९/७ कार्ािलर् िामाग्री तितधतुल अफिेट प्रिे - १६६६७५ 

३६७ /०७६ ९/१८ कार्ािलर् िामाग्री िफल अफिेट/खशुी बकु्ि - १३३८९३ 

५२२ /०७६/ ११/
८ 

िडक बत्ती  कमला िप्लार्िि - १२८१३६ 

५५६ /०७६/ ११/
१४ 

कार्ािलर् िामाग्री तिमन्ल्िना बकु्ि िप्लार्िि - ४९२३९७ 

८५४।०७७/३/८ कार्ािलर् िामाग्री आइ वप आर िप्लार्िि - १००९७७ 

९०७।७७/३ /१ ६ कार्ािलर् िामाग्री तितध ुस्टेशनरी - ४९८३७५ 

९२०।७७/३/१६ कार्ािलर् िामाग्री श्र्ाम आर्रण स्टोिि - १८२४३३ 

१०२५।७७/३/२
४ 

कार्ािलर् िामाग्री कमलामाई कम्प्र्टुर िप - १२४४३९ 

११४६/७७/३/३
० 

कार्ािलर् िामाग्री आई वप आर िप्लार्िि - ४९९४०० 

२८ /०७ ६/५/१३ रतिद ,लेटर हेड आदद  वप्रतट टेक िप्लार्िि - ४०६३४८ 

१०१२।०७७।०३
।२३ 

रतिद ,लेटर, पाठ्यपसु्िक 
आदद 

वप्रतट टेक िप्लार्िि 
 

३००००० 

िम्मा    10020703  
77.  अतर् तनकार्को खचि -  लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौट गरीएकोमा देहार्अनिुारका तनकार्ले 

पातलकाबाट देहार्को कार्िमा खचि गरेको भनी तनम्नानिुार रकम भकु्तानी तलएको देन्खर्ो । िम्बन्तधि 
कार्ािलर्का लातग आवश्र्क रकम िालकु कार्ािलर्बाटिमेि तनकािा हनुे िथा रकम नपगु भएकमा िालकु 
तनकार्िँग नै माग गनुिपनेमा पातलकाबाट ववतभन्न कार्िको लातग देहार्अनिुारका खचि गरेको छ । र्िमा 
तनर्तत्रण गनुि पदिछ । 

भौ.नं. रकम भकु्तानी तलन ेतनकार् वापि रकम 

२६ वदि बहादरु गण नाईट ल्र्ातडि हेतलप्र्ाड तनमािण 150000.00 

५४ िशस्त्र प्रहरी बल 
बेश क्र्ाम्प ट्रि भवन तनमािण 
ईमानअ्ल कतिट्रकिनले कार्ि गरेको 397421.00 

५८ वदि बहादरु गण ववववध खचि 35000.00 

८४ वदि बहादरु गण ववववध खचि 49499.00 

१२३ न्िल्ला प्रहरी कार्ािलर् प्रहरी बावटका तनमािण 150000.00 

१२५ ढंुग्रवाि प्रहरी कार्ािलर् ववववध खचि 15000.00 

४५७ वदि बहादरु गण िैतनक ईलाका तभत्र िडक ढलान 400000.00 

८९३ वदि बहादरु गण िैतनक ईलाका तभत्र िडक ढलान 200000.00 

िम्मा 1396920.00  

 

78.  स्माटि तिटी प्लान -  पातलकाको स्माटि तिटी प्लान तनमािण कार्ि गरेको भनी तितधलुी िामान्िक िागरण 
िमहुले रु.३ लाख भकु्तानी तलएको छ। र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु तननानिुार रहेका छन । 

१.  िंस्थाले पेश गरेको आतथिक वर्ि २०७४।७५ को लेखापरीक्षण िथा ववत्तीर् प्रतिवेदन अनिुार िंस्थाको 
कुल वावर्िक आर् र व्र्र् रु.१४८७६ मात्र रहेको छ । 

२. िंस्थाले पेश गरेको वववरण िथा िंलग्न कागिाि अनिुार िंस्थामा स्माटि तिटी प्लान तनमािण गनि 
आवश्र्क िनशक्ती नरहेको ।  
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३. िंस्था आतिररक रािस्व कार्ािलर्मा िामान्िक िथा अतर् िेवाहरुको कार्ि गने भनी दिाि भएको प्रमाण 
पत्र िंलग्न रहेको ।  

४. पातलकाकाले स्माटि तिटी प्लान तनमािण गनि तमति २०७६।०४।२६ मा दररेट पेश गने भनी पत्राचार 
गरेकोमा पेश भएका मध्रे् िबैभतदा घवट कबोल गने र्ि िंस्था र पातलका बीच २०७६।०४।२८ मा 
कार्ि गने गरर िम्झौिा भएको ।  

५. िंस्थाले कार्ि िम्पन्न गरेको भनी तबल भरपाईहरु पेश गरेकोमा तबलभरपाईहरु परीक्षण गदाि तमति 
२०७६।०४।२० को रु.१८५००, २०७६।०४।२२ को रु.५६६५७, २०७६।०४।१० को 
रु.१२५०० र १२०००, २०७६।०४।०३ को रु.२५००० र १२५०० िथा २०७६।०४।०४ 
को रु.२०००० तबल पेश गरेको छ । ििबाट उक्त कार्िक्रम पातलकाले दररेट माग िथा िम्झौिा गनुि 
पूवि नै िम्पन्न भएको देन्खतछ । ििबाट उक्त कार्िक्रम भएको हो भन्न िवकने अवस्था रहेन । 

ििथि िामान्िक िेवा िथा कार्ि गनि दिाि भएको, उक्त कार्ि गने प्रववतधक क्षमिा िथा िनशन्क्त नभएको 
अवस्था रहेको उक्त िंस्थाले िम्झौिा तमति भतदा पवहले कार्िक्रम िंचालन गरेको भनी पेश भएका तबल 
भरपाईका आधारमा उक्त िंस्थाले पातलकािँग भएको िम्झौिा अनिुारको कार्ि गरेको हो भन्न िवकएन । 
त्र्िैले उक्त रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु. 
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79.  एउदै टे्रतचमा दईु पाईप – प्रदेश िशिििफि को गो.भौ. ८ तमति २०७७।०३।२६ बाट पातलकाले तभमान 
कोरग खोला खानेपानी र्ोिनाको लातग रु.३७५१७५८।१३ को कुल लागि मध्रे् नगरपातलकाले रु.३० 
लाख बेहोने गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । लागि अनमुानमा मेन लाईन ५१२० तमटर र तडस्ट्रीबिुन 
लाईन २६०० तमटर गरी ७७२० तमटर पाईप खररद िथा खन्ने पनेु कार्ि गने गरी उपभोक्ता ितमतििँग 
िम्झौिा गरेको छ । िो बमोन्िम उपभोक्ता ितमतिले ९० एमएमको ५२० तमटर र ७५ एमएमको ४६०० 
तमटर एचडीपीई पाईपखररद गरेकोमा उक्त दबैु पाईपहरु मेन लाईनका लातग प्रर्ोग गररएको छ । िर 
उपभोक्ता ितमतिले उक्त पाईपहरु एउटै ट्रतच पनेु कार्ि गरररहेको फोटो पेश गरेको छ । िर पातलका 
प्राववतधकले िर्ार गरेको नापी वकिामा लागि अनमुान कै पररमाणमा ७७२० तमटर पाईप परेुको देखाई 
७६८ घ.तम. पनेु कार्ि गरेको भनी प्रति घ.तम.रु.४१२ का दरले मलु्रं्कन गरी भकु्तानी भएको छ । ववल 
िो अनिुार भएनभएको परीक्षण गनुि पदिछ । ििअनिुार ९० एमएमको ५२० तमटर पाईप र ७छ एमएमको 
४६०० तमटर पाईप एउटै टे्रतचमा पनेु कार्ि भएको देन्खएकोले ५२० तमटर पाईपको ७८ घ.तम.पनेु कार्ि  
भएको भनी बढी पररमाण गणना गरेको देन्खर्ो । ििथि ७८ घ.तम.को प्रति घ.तम.रु.४१२ का दरले 
रु.१६०६८ बढी भकु्तानी भएको रकम अिूल हनुपुने देन्खएको रु... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६०६८ 

 िंघीर् िरकाबाट हस्िातिररि  
80.  गो.भौ.८ तमति २०७६।११।२९बाट िम्झना एकिा कृर्क िमहु कामनपा ५ लाई ८४ तमटर लम्बाई 

०।४० तमटर चौडाई िथा ०।९ तमटर गवहराई भएको पाईप लाईन खन्ने िथा पनेु कार्ि गरेको भनी 
३०।२४ घ.तम. कार्ि गरेको भनी प्रति घ.तम.रु.४१२ का दरले रु.१२४५८।८८ भकु्तानी ददएको छ । 
िर शे्रस्िामा िंलग्न फोटो अनिुार उक्त पाईप लाईन खन्ने िथा पनेु कार्ि भएको देन्खएन ्। उक्त पाईपलाईन 
पनेु कार्ि भएको प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था उक्त रकम अिूल गरर िंघीर् िंन्चिकोर् दान्खला गरेको प्रमाण 
पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

१२४५९ 

81.  पातलकाले गो.भौ.२६ तमति २०७७।०३।२६ बाट  नववकरणीर् उिािका लातग ग्लोबल तलंक टेक्नोलोन्ि 
िावालाखेलबाट १२ भोल्ट १६० एएच टुबलुर लतुमतनर्ि ब्र्ाट्री ९ को प्रति थान रु.३५७०० का दरले 
िोझै खररद गरेको छ । त्र्िैगरी गो.भौ.नं.४० बाट िोही प्रकारको व्र्ाट्री १ थान कमलामाई िप्लार्िि ३००६९ 
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तितधलुीबाट प्रति थान रु.३२७४३।३९ मा िोझै खररद गरेको छ । कमलामाईमा नै रु.३२७४३।३९ 
मा पाईने िामान िावलाखेल गई महंगोमा खररद गनािको कारण स्पष्ट हनु िकेन । ििथि कमलामाई 
िप्लार्िि भतदा ग्लोबल टेक्नोलोन्ि िाबलाखेलले प्रति थान रु.२९५६।६१ बढीका दरले भकु्तानी तलएको 
रकम रु.२६६१० र िोमा लाग्ने म.ुअ.कर िमेि रु.३००६८।७२ अिूल हनुपुने रु.   

 िंघीर् िरकारबाट हस्िातिररि कार्िक्रम (न्शक्षा)  
82.  िमानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर िरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 

९ ले स्थानीर् िहलाई िशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ। पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभत्र नपरेका 
एवं ववद्यालर्ले गि ववगिदेन्ख न ैआतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ववत्तीर् िमानीकरण 
अनदुानबाट ववद्यलर्लाई रु. ६१७६६८७/  रकम िलब भत्ता अनदुान ददएको छ । र्िमा िधुार हनुपुदिछ 
।  

83.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका िामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबतदी अनिुार 
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्ि स्थानीर् िह अतिगिि ववतभन्न िहका 
८२ िामदुावर्क ववद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ववद्याथीको िंखर्ा तनम्नानिुार 
रहेको देन्खतछ । 

 

 ववद्यालर्को नाम न्शक्षक 
दरवतदी पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् 

करार 
पदपूतिि मध्रे् 

नगरको दरतबतदी ववद्याथी िंखर्ा 

८२ वटा ववद्यालर्को िम्मा ५७४ ५७४ २४९ २२ १२२७१ 

 

र्ि िम्बतधमा तनम्नानिुार देन्खएको छ । 

• स्थानीर् िह मािहिमा रहेका ८२ ववद्यालर्मध्रे् १ ववद्यालर्मा ववद्याथी भएपतन न्शक्षक दरबतदी रहेको 
देन्खएन । दरवतदी नभएका ववद्यालर्हरुमा राहि दरवतदी िथा पातलकाले दरबतदी स्वीकृि गरी आतिररक 
श्रोिबाट िलवभत्ता खवुाउने गरर पदपतुिि गरी पठन पाठनको व्र्वस्था तमलाएको  छ । 

• ववद्यालर्मा ५७४ न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा ३२५ पदमा स्थार्ी पदपिुी भएको २२ करारमा रहेको र 
बाँकी पदमा अस्थार्ी िथा राहि न्शक्षक रहेको देन्खतछ । दरबतदी अनिुारको न्शक्षक पदपिुी हनुपुदिछ 
। 

ववद्याथी िंखर्ाको िलुनामा न्शक्षक बढी भएकोबाट कम भएको ववद्यालर्मा न्शक्षकको दरबतदी तमलान एंव 
तर्नु ववद्याथी भएका ववद्यालर्हरु िम्भाव्र्िाका आधारमा मिि गनुिपदिछ । 

 

84.  लेखा परीक्षण िथा िामान्िक परीक्षणाः ववद्यालर् िञ् चालन िथा व्र्वस्थापन अनदुानबाट आधारभिु िहका 
७० ववद्यालर्लाई १०००० को दरले रु. ७,००,०००/– र माध्र्तमक िहका २६ ववद्यालर्लाई १५००० 
को दरले रु.३९०००० गरी िमान्िक परीक्षण िथा लेखापरीक्षण अनदुान रु.१०९०००० ववतभन्न ९६ 
ववद्यालर्लाई गो.भौ.नं.५१।०७६।१०।८ बाट तनकािा ददएको देन्खर्ो।ववद्यालर्को लेखापरीक्षण िथा 
िामान्िक परीक्षण भएको प्रतिवेदन पेश भएन। िमान्िक परीक्षण िथा लेखापरीक्षण भएको प्रमाण िथा 
प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु. १०९०००० 

85.  ववद्यालर् भौतिक पूवािधार ववकाि अनदुानाः नगरपातलकाले िनज्र्ोति मा.वव.फोसे्रटारिंग ववद्यालर्को  भौतिक 
पूवािधार तनमािण िाविितनक खररद ऐन िथा तनर्मावली र ववद्यालर् खररद ददग्दशिन अनिुार गने गरी िम्झौिा 
गरेको छ। िोही िम्झौिा अनिुार नमनुा ववद्यालर् कार्िक्रमबाट िनज्र्ोति मा.वव.फोसे्रटारलाई ववद्यालर् 
भौतिक पूवािधार ववकाि अनदुान रु. १५०००००० ददएको देन्खर्ो।उक्त अनदुानबाट ववद्यालर्ले शिि वमोन्िम  
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खचि गरी भवन तनमािण िम्पन्न भएको प्रमाण शे्रस्िामा िंलग्न राखेको पाईएन । ििथि पातलकाबाट उपलब्ध 
गराएको अनदुान रकमको प्रर्ोग िम्बतधमा अनगुमन गरी कार्ि िम्पन्न भएको ितुनन्श्चि गनुिपदिछ ।  

86.  अनगुमन प्रतिवेदन पेशाः न्शक्षा िथा मानव श्रोि ववकाि केतरबाट िर्ार पाररएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका २०७६।७७ मा माध्र्तमक ववद्यालर्हरुमा पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन, न्शक्षण तिकाइमा 
आ.इ.ति.टी प्रर्ोग र ववज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग प्रति ववद्यालर् रु. ६५००००/- र ववज्ञान, गन्णि 
र अंग्रिेी िामग्री (KITS)  अनदुान रू. का दरले एकमषु्ट अनदुान रकम उपलब्ध गराउने र िो रकमबाट 
िोवकएको स्पेन्शवफकेशन अनिुारका वकिाव िथा ल्र्ाव िामग्री र ववज्ञान िामग्री कार्िववतध अनिुार खररद 
गरे नगरेको अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले पंचकतर्ा मावव कुडूलेलाइि रु. ६५००००/-अनदुान 
रकम उपलब्ध गराएकोमा िोवकएबमोन्िमको काम भए नभएको िम्वतधमा अनगुमन गरेको पाइएन। ववद्यालर् 
अनगुमन प्रभावकारी वनाई तनकािा रकम िोवकएको प्रर्ोिनमा खचि भएको ितुनन्श्चि गनुि पदिछ । 

 

87.  िेतनटरी प्र्ाड खररदाः िामदुावर्क ववद्यालर्का छात्राहरुलाइि तनशलु्क स्र्ातनटरी प्र्ाड वविरण गनि पातलकाले 
६४७३५ प्र्ाकेट िेतनटरी प्र्ाड खररद गरी ववतभन्न भौचरबाट बाट रु.२७४४८६५।३४ भकु्तानी  गरेको 
छ । प्र्ाड खररद िथा वविरण िम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नअनिुार छाः 

 

 गो.भौ.नं. आपूतिि किाि खररद ववतध खररद पररमाण 
(प्र्ाकेट) 

खररद दर भकु्तानी रकम 
(म.ुअ.कर.िमेि) 

९३।०७७।२।१२ िफ्टी हाईन्िन प्रा.तल. िोझै खररद ७६९२ ५६.६४ ४९२३१२ 
१०४।०७७।२।२० िफ्टी हाईन्िन प्रा.तल. िोझै खररद १२० ५६.६४ ७६८० 
१९३।०७७।३।२६ िोतनि वी केर्र प्रा.तल प्रतिस्पधाि ५६९२३ ३४.९० २२४४८७२ 
 िम्मा  ६४७३५  २७४४८६४  

 

88.  पातलकाले वोलपत्रबाट खररद गदाि िमर् लाग्ने र िमर्मा उपलब्ध गराउन निवकने भई कार्िक्रममा वाधा 
पने कारण देखाई िोझै खररद गने तनणिर् गरी म.ुअ.कर बाहेक रु. ५६.६४ को दरले ७८१० प्र्ाकेट प्र्ाड 
िोझै खरीद गरी ४४२३५८.४० (म.ुअ.कर वाहेक) भकु्तानी ददएको छ।िोही स्पेन्शवफकेशनको िामान 
प्रतिस्पधािवाट खररद गदाि ३४.९० मा प्राि भएकोले प्रति प्र्ाड रु.२१.७४ को दरले ७८१० प्र्ाडको 
रु.१९१८६२ (म.ुअ.कर िमेि) थप व्र्र्भार परेको देन्खर्ो।पातलकालाई विेट ववतनर्ोिन भए पश्चाि िमर्मै 
खररद प्रवक्रर्ा शरुु गरी तमिव्र्र्ी िररकाले खररद गनुि पनेमा नगरी एउटै खररद टुक्र्र्ाई िोझै खररद गरी 
थप व्र्र्भार पारेको तनर्तमि देन्खएन रु.... १९१८६२ 

89.  प्र्ाड खररदको लातग आपूतििकिाििँग भएको िम्झौिामा आपूतिि हनुे स्र्ानीटरी प्र्ाडको म्र्ाद िमाि हनुे अवतध 
स्टोर दान्खला हनुे िमर्मा १८ मवहना बाँकी रहेको हनु ुपने, उत्पादनको म्र्ाद िोभतदा कम हनुे भएमा ७५ 
प्रतिशि म्र्ाद बाँकी हनु ुपने उल्लेख भए िापतन िामान आपूतििको िमर्मा पातलकाले मालिामानको तनरीक्षणको 
नगरेकोले िो बमोन्िमको म्र्ाद िथा तनधािररि गणुस्िरको भए नभएको खलु्न आएन।खररद तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था अनिुार आपूतिि भएका िामानको भण्डार दान्खला गनुि अगावै तनरीक्षण गरी िोवकएको गणुस्िर 
पररमाण र अवतध बमोन्िम भएको ितुनन्श्चि गनुि पदिछ। 

 

90.  पातलकाले िेतनटरी प्र्ाडको िरुन्क्षि भण्डारण गरी ववद्यालर्को माग अनिुार तनकािा ददने, िोवकएअनिुार 
वविरण भए नभएको र वविरणको अतभलेख व्र्वन्स्थि राखेनराखेको अनगुमन गने र वर्ाितिमा रहेको मौज्दाि 
र्वकन गरी आगामी वर्िकोलातग आवश्र्क खुद पररमाण र्वकन गरी आवश्र्क पररमाणमामात्र खररद गने 
व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ। 

 

 स्वास्थर्  
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91.  िलबी प्रतिवेदनाः तनिामिी  िेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) मा मतत्रालर्, िन्चवालर्, आर्ोग र ववभाग 
िथा उपत्र्कातभत्र रहेका कार्ािलर्मा कार्िरि तनिामिी कमिचारीको हकमा तनिामिी वकिाबखाना र 
न्िल्लान्स्थि कार्ािलर्का तनिामिी कमिचारीको हकमा िम्बन्तधि कोर् िथा लेखा तनर्तत्रक कार्ािलर्बाट 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गराई िलब खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले अतिगिि कार्िरि स्वास्थर् 
िफि का कमिचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाि नगरी िलव खचि लेखेको छ । िवली प्रतिवेदन पाररि गरेर 
मात्र िलब भकु्तानी गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुपदिछ ।  

92.  अतर् कार्ािलर्को खचिाः तनधािररि कार्िमा खचि गनि िशिि विेटमा प्राि रकम कार्िक्रम अतनिार तनधािररि 
कार्िमा मात्र खचि गनुि पदिछ।नगरपातलकाले आरू्वेद स्वाश्थर् िफि  प्राि बिेटबाट न्िल्ला आरू्वेद स्वाश्थर् 
केतरलाई रु.१४६९०० को २ थान ल्र्ापटप, रु. ५८७६० को २ थान वप्रतटर र रु.९०४० को प्रोिेक्टर 
स्कीन ट्रीपोड खररद गरेको िे.के. टे्रडििको ववल अनिुार रु.२१४०००।– भकु्तानी ददएको देन्खर्ो।उक्त 
कार्ािलर्लाई पतन मेशीनरी औिार शीर्िकमा विेट ववतनर्ोिन भएको अवश्थामा कमिचारीको िलव भत्ता 
लगार्िको प्रशाितनक खचिकोलातग प्राि िशिि विेटबाट अतर् कार्ािलर्लाई िामान खररद गरी उपलव्ध 
गराएको देन्खएकोले तनर्तमि नदेन्खएको रु...... २१४००० 

93.  तर्ानो झोला खररदाः पररवार स्वास्थर् महाशाखा वावर्िक कार्िक्रम िञ्चालन तनदेन्शका २०७४।७५ मा आमा 
िरुक्षा कार्िक्रम अन्र्िगि स्वास्थर् िंस्थामा प्रितुि गने मवहलालाई एउटा तर्ानो झोला प्रदान गने व्र्वस्था छ 
। ववगि वर्िमा स्वास्थर् चौकीहरुमा उपलव्ध गराएको तर्ानोझोलामध्रे् खचि नभई बाँकी रहेका पररमाण माग 
गरेकोमा प्राि हनु िकेन। र्ो वर्ि पातलकाले पनु ५५५ वटा तर्ानो झोला ७९३ को दरमा खररद गरी भौ 
नं  १५।०७६।९।1४ वाट रु. ४९७३२९।– खचि लेखेको छ । पातलका अतिगििका स्वास्थर् 
िंस्थाहरुबाट ववगिमा उपलब्ध गराएको तर्ानोझोलाको मौज्दाि वववरण प्राि गरी और्ि खचिको आधारमा 
आवश्र्किा पवहचान गरी आवश्र्किा भतदा बढी नहनुे गरी खररद गने र माग अनिुार स्वाश्थर् केतरमा 
पठाउने व्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ  ।  

94.  िरुन्क्षि आप्रवािन कार्िक्रमाः  िरुन्क्षि आप्रवािन पररर्ोिना िातम को लातग स्थानीर् तनकार्मा कार्ि िञ्चालन 
गनि स्थानीर् िेवा प्रदार्क िंस्था ररतलफ नेपालिँग २०७७।०३।०९ मा परामशि िेवा तलने गरी िम्झौिा 
गरेको छ।र्ो वर्ि उक्त िस्थालाई मलु्र् अतभवृद्धकर िमेि रू.११३३००० खचि भएको देन्खतछ । स्थानीर् 
िेवा प्रदार्क ररतलफ नेपालिँग भएको िम्झौिाको एििीिी ४६ को मोड अफ ववतलङ र पेमेतट खण्डमा 
प्रत्रे्क ईतभोईि ववलमा पाररश्रतमक र शोधभनाि हनुे खचि छुट्टा छुटै्ट उल्लेख गनुि पने व्र्वस्था छ। िेवा 
प्रदार्कले वक्रर्ाकलाप पषु्टी हनुे अतभलेख वेगर छुट्टाछुटै तबलबाट पाररश्रतमक िथा शोधभनाि हनुे रकम दावी 
गरेकोमा िोही अनिुार भकु्तानी भएको देन्खर्ो । िेवा प्रदार्कले एकीकृि ववल र मलु्र् अतभवृवद्ध कर 
वविकिमेि पेश गरेको छैन । उक्त िस्थाले कर वविक र िम्झौिाको ति. नं. ११ वमोन्िम प्रगति 
प्रतिवेदनिमेि पेश नगरेकोले उक्त खचि तनर्तमि देन्खएन रु 

 
 
 
 
 
 
 
 

११३३००० 

95.  और्धी खररद – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबि लाख 
रुपैर्ाँिम्मको और्तधितर् मालिामान उत्पादकले रावष्ट्रर् स्िरको िमाचार पत्रमा िूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गनि िवकने व्र्वस्था छ ।पातलकाले िोही ववतधबाट र्ि बर्ि रु. २५६८०६२.५ 
खररद गरेको छ । र्ि िम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानिुार छनाः 

 

95.1.  आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. िवटफाइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद िमाि तमति 
उल्लेख गरी िम्बन्तधि ववर्र् ववज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन 
खलुाएको प्रमाण िमावेश नभएको,  
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95.2.  आपूतिि भएका और्धी एंवम िन्ििकल िमान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीवफकेशन अनिुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद िम्बतधमा र्वकन गनि िवकएन । 

 

95.3.  और्तधको न्ितिी वकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने गरी 
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

95.4.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  
 ििथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको वववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 

गणुस्िर अनिुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको वववरण 
खलु्न ेगरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्िम्मेवारी न्ितिी अतभलेख 
व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

96.  प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्िामूदावर्क पूवािधारहरुको ववकाि माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभत्र प्रधानमतत्री रोिगार कार्िक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । र्ि कार्िक्रम अतिगिि पातलकाले 
आफ्नो क्षेत्र तभत्र रहेका बेरोिगारहरुको िथर्ाकं अद्यावतधक गरी उपलब्ध स्रोि िाधन िथा बिेटको 
अतधकिम िदपुर्ोग हनुेगरी स्थानीर् िहतभत्रका वडाहरुमा िडक तनमािण, तिचाई कुलो ममिि लगार्िका 
कार्ि गरी र्ि वर्ि १४४२ िनालाई रोिगारी उपलव्ध गराई रु ५६८४२०० ज्र्ाला खचि लेखेको छ । 
लन्क्षि वगिलाई  देन्ख २३ ददन िम्म रोिगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्िक्रम खचि 
लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोिगारी ििृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघिकालीन रोिगारी ििृिना भएको देन्खंदैन ।  

 

 िामान्िक िरुक्षािफि   
 र्ि पातलकाले र्ो वर्ि िामान्िक िरुक्षा वापि रु १९,९१,४१,४००/ खचि गरेकोमा दन्खएका व्र्होरा 

देहार्बमोन्िम छन ्। 
 

97.  कार्िववतधको पालनााः िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िववतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र 
नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति तभतै्र पररचर्पत्र अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता 
वविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्वकन गनुिपने, भत्ता वविरण गदाि बैंक 
माफि ि भत्ता वविरण गनुिपने, िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा 
अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि िूचना प्रणालीमा प्रववष्टी गरर अद्यावतधक गने न्िम्मेवारी िामान्िक िरुक्षाको 
अन्खिर्ारी पाउने िम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता 
वविरण व्र्वन्स्थि बनाउन घटना दिाि िथा िामान्िक िरुक्षा भत्ता व्र्वस्थापन प्रणाली MIS System लाग ु
गरीएको छ। िर प्रणालीमा वविरणहरु शदु्ध र पणुि रुपमा प्रवववष्ट नगरेको कारणले प्रणालीको माध्र्मबाट 
तनकातलएको भरपाईको वविरणमा पतन शदु्धिा पाइएन । ििले गदाि भत्ता वविरणमा दोहोरो, मतृ्र् ुभएका 
व्र्न्क्तको पतन भरपाईमा नाम नहटाएको िस्िो िमस्र्ा देन्खएको हुँदा अद्यावतधक वववरण ववश्वितनर् भए 
नभएको र गलि लाभग्राही भए नभएको कुरा एवकन हनु िकेन । 

 

98.  नगद वविरणाः िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १० मा िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण गदाि 
बैङवकि प्रणालीबाट मात्र गनुि पने उल्लेख छ। त्र्स्िै िामान्िक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िववतध, २०७५ 
को दफा २२ मा अतर्त्र िनुिकैु कुरा लेन्खएको भए िापतन मतत्रालर्को स्वीकृति ववना हािहािै नगद वविरण 
गनि पाइनेछैन भन्ने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्ले िामान्िक िरुक्षा भत्ताको रकम वडा िन्चवहरुलाई 
पेश्की ददई िन्चवहरुले हािहािै लाभग्राहीहरुलाई वविरण गरेको देन्खतछ । हािहािै नगद वविरण गरी 
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औठाछाप लगाएको भरपाईको आधारमा पेश्की फर्छ्यौट गने गरेको छ । ऐन, तनर्मावली िथा कार्िववतधले 
नगद वविरण गनि नपाइने व्र्वस्था गदाि गदै पतन पातलकाले हािहािै नगद वविरण गरेबाट कानूनको पालना 
भएको देन्खएन। कानूनको व्र्वस्था अनिुार लाभग्राहीको बैक खािामाफि ि मात्र रकम वविरण गने व्र्वस्था 
गनुिपदिछ। 

99.  लाभग्राहीको ववश्वितनर्िााः स्वीकृि लेखापरीक्षण र्ोिना अनिुार वढी िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण भएका 
मध्रे् २ वडा (१ र ५) र धेरै िंखर्ामा "अतर्" कारण िनाई लगि कट्टा गरेको देन्खएका ३ वडा (वडा नं 
२,४ र ६) िमेि ५ वटा वडा नमनुा छनौट गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता खचिको लेखापरीक्षण गदाि मिृक 
लाभग्राही, दोहोरो नाम परेका लाभग्राही, नागररकिा नं नभएका लाभग्राही िथा प्रणालीमा नाम नभएका 
लाभग्राहीलाई हािले नाम थप गरी िमान्िक िरुक्षा भत्ता खचि भकु्तानी ददएको देन्खएकोले पातलकाले वविरण 
गरेको िामान्िक िरुक्षा खचि ववस्विनीर् मान्न िवकने न्स्थति देन्खएन । िामान्िक िरुक्षा भत्ता पाउन पने 
व्र्न्क्त नछुटाउने िथा नपाउन ेव्र्न्क्तलाई भकु्तानी हनुबाट रोक्न ेन्िम्मेवारी तलएका वडा िन्चव िथा वडाध्र्क्षले 
प्रमान्णि गरेको भरपाईिमेिमा र्स्िो त्रटुी देन्खएकोले पातलकाले र्ििफि  गम्भीर ध्र्ान ददन ुपने देन्खएको 
छ। 

 

 

 

 

 

 

100.  हािले नाम थप गरेकोाः िामान्िक िरुक्षा भत्ता तलन चाहने लाभग्राहीले िामान्िक िरुक्षा तनर्मावलीको प्रकृर्ा 
परुा गरी प्रणातलमा नाम िमावेश गरी अतभलेख िर्ार गरेपतछ िामान्िक िरुक्षा भत्ता ददने व्र्वस्था छ। िो 
अनिुार प्रणातलमा अतभलेख अद्यावतधक गरी िर्ार गरेको अतभलेख अनिुार र्ोग्र् लाभग्राहीलाई भत्ता प्रदान 
गररने उल्लेख छ।तनर्मालीले तनधािरण गरेको िमर् र प्रकृर्ा बमोन्िम िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण गनुि 
पनेमा देहार्का वडाहरुले तनर्म ववपररि लाभग्राहीको नाम प्रणातलमा अद्याववधक नगराई प्रणालीबाट िर्ार 
गरेको भरपाईमा हािले नाम थप गरी भत्ता वविरण गरेको देन्खर्ो। र्िरी नाम थप गरेका लाभग्राही वास्िववक 
लाभग्राही भए नभएको र्वकन नभएको भनी लेखापरीक्षकणबाट औल्र्पश्चाि हािले थप गरी वविरण गरेको 
लाभग्रीहरुले गि ववगि वर्ि देन्खनै भत्ता बझेुको लाभग्रही पररचर् पत्र िवहि हाल तनिहरु एमआईएिमा 
िमावेश गरेको प्रमाण पेश गरेको छ । ििथि हािले थप गरी भत्ता वविरण गने कार्िमा तनर्तत्रण हनुपुदिछ 
।    

 वडा नं नाम वगि चौमातिक िम्मा रकम 

१ ददनेश हार् ु लोपोतमखु पवहलो/दोस्रो/िेस्रो ३६००० 

१ िवविा हार् ु लोपोतमखु पवहलो/दोस्रो/िेस्रो ३६००० 

१ शतमिला हार् ु लोपोतमखु पवहलो/दोस्रो/िेस्रो ३६००० 

१ रुकमार्ा हार् ु लोपोतमखु पवहलो/दोस्रो/िेस्रो ३६००० 

२ च्र्ामली वम्िन ववधवा पवहलो/दोस्रो/िेस्रो ३२००० 
२ वहरा बहादरु तब क ज्रे्ष्ठ दतलि पवहलो/दोस्रो १६००० 
 िम्मा   १९२०००  

 

101.  बैकबाट भत्ता तबिरण गनि पठाउदा आ ब ०७६/७७ मा भत्ता वविरण भएकामध्रे् िम्पूणि वडामा गरी िम्मा 
७५८ िनाको लगि कट्टा गरी वडाले अद्यावतधक गरेको पाइर्ो। लगि कट्टा गदाि दोहोरो परेको, मतृ्र् ुभएको 
र अतर् उल्लेख गरेको छ। वडा नं ४ मा ६२ र ५ मा ४६ िनाको लगि कट्टा गरेको छ।वडा नं ४ र 
५ मा मतृ्र् ुभएको भनी लगि कट्टा गरेकाको मतृ्र् ुतमति उल्लेख नभएको र अतर् भनी कट्टा गरेकोमा के 
कारण कट्टा भएको हो खलु्न िकेन।आ ब ०७६/७७ मा िपिीलका ब्र्न्क्तलाई भत्ता वविरण भएकोमा 
वैङवकङ प्रणातलबाट भत्ता वविरण प्रकृर्ा शरुु भएपछी स्पष्ट कारण िमेि नखलुाई हटाएको देन्खर्ो।अिाः 
देहार्का लाभग्राहीलाई भकु्तानी ददएको रकम िम्वतधमा िामान्िक िरुक्षा भत्ता तनर्मावली, २०७६ को तनर्म 
१३ अनिुार छानववन गरी पातलकाले र्वकन गरी अिलु उपर गनुि पदिछ रु..... 
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 वडा नं नाम ना नं लगि कट्टीको 
कारण  

िम्मा रकम 

४ तबना हार् ु १४८ अतर् ३६००० 

४ पिुली िाकी १६२ अतर् ३६००० 
४ िमर ब कामी ६३६ अतर् २०००० 
४ पदम कुमार बोगटी ४२५ अतर् ३०००० 
४ धन बहादरु अछाम े २५७ अतर् ३०००० 
४ मान बहादरु िाकी ६०१ अतर् ३०००० 
४ रेनकुा शे्रष्ठ ०७२ अतर् १९२०० 
िम्मा    २०१२०० 
५ भक्त ब शे्रष्ठ २८४ अतर् ३६००० 
५ िरु्ि ब खड्का १३९ अतर् ३६००० 
५ िातिा मार्ा िाको ३५९१ अतर् ३६००० 
५ तलला मार्ा खडका ७४४ अतर् ३६००० 
५ िविदा कुमारी दाहाल  अतर् २४००० 
५ िरस्विी काकी  अतर् २४००० 
५ पम्फादेवी वव क ०२२९ अतर् २४००० 
५ िाववतत्र मार्ा कामी ४८९७४ अतर् २४००० 
५ बधु्दमार्ा िामाि  अतर् ३६००० 
५ मैनामार्ा खड्का  अतर् ३६००० 
५ िनुमार्ा तब क ५२४८ अतर् ३६००० 
५ बज्र िामाि २११८ अतर् ३६००० 
५ वलमार्ा न्घतिि १८२२ अतर् ३६००० 
५ न्ििेतर खड्का ६०९८ अतर् ३६००० 
५ चतर कुमार शे्रष्ठ  अतर् ३६००० 
५ मन कुमार भिुेल  अतर् ३६००० 
५ िेि तछतम शे्रष्ठ  अतर् ३६००० 
५ बखि ब िामाि १७५६ अतर् ३६००० 
५ रत्न ब शे्रष्ठ  अतर् ३६००० 
५ िंग ब िामाि ५५६ अतर् ३६००० 
िम्मा    ६७२००० 
कूल िम्मा    ८७३२००  

 

102.  िामान्िक िरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५मा िरकारी कोर्बाट तनवृत्तीभरण पाईरहेका व्र्न्क्तले िामान्िक 
िरुक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ। वडा नं २ को भत्ता वविरणको भरपाई हेदाि राधा देवी काकी र रतमला 
कुमारी स्र्ाििान २ िनाले पेतिन प्राि गरेका भनी लगि कट्टा गरेको देन्खर्ो।अिाः पातलकाले तनिहरुलाई 
भकु्तानी गरेको िामान्िक िरुक्षा भत्ता ऐन अनिुार भए नभएको िम्वतधमा पातलकाले छानववन गरी िामान्िक 
िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३ अनिुार टुिो लगाउन ुपदिछ रु...... 

 

 

४८००० 

103.  िामान्िक िरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५मा िरकारी कोर्बाट तनवृत्तीभरण पाईरहेका व्र्न्क्तले िामान्िक 
िरुक्षा भत्ता नपाउन ेउल्लेख छ। वडा नं ६ को  आ ब ०७७/७८ मा ६३ िनाको लगि कट्टा भएकोमा 
३० िना पेतशन तलने ब्र्न्क्त उल्लेख गरेको छ।वडाको वववरण परीक्षण गदाि ३० िनामध्रे् १७ िना ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई रु १२००० का दरले र १३ िना एकल मवहलालाई ८००० का दरले प्रति चौमातिक रु. 
३०८००० ले  हनुे  तिन चौमातिकको िम्मा रु.९२४००० िामान्िक िरुक्षा भत्ता खचि लेखेको देन्खर्ो। 

 

 

 

 

९२४००० 
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अिाः तनिहरुलाई भकु्तानी गरेको िामान्िक िरुक्षा भत्ता ऐन अनिुार भए नभएको िम्वतधमा पातलकाले 
छानववन गरी िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३ अनिुार टुिो लगाउन ुपदिछ रु...... 

104.  लेखापरीक्षणको क्रममा छनौटमा परेका वडाको परीक्षण गदाि मतृ्र् ुभैिकेका ब्र्न्क्तलाई िमेि भत्ता वविरण 
भएको पाईएकोले अतर् िबै वडाहरुिंग मतृ्र् ुदिािको अतभलेख माग गदाि १ ,४ र ५ बाहेक अतर् वडाबाट 
प्राि हनु िकेन ।वडा नं ४ को मतृ्र्दुिािको अतभलेख परीक्षण गदाि आ ब ०७६/७७ मा १ िनाको मात्र 
मतृ्र् ुभइ लगि कट्टा भएको पाइर्ो। िम्पूणि वडाको मतृ्र् ुदिाि अनलाइन तिस्टममा रहेको त्र्िैको आधारमा 
लगि कट्टा गरीएको भन्ने वडा िन्चव र कार्ािलर्को भनाइ रहेको िर आ ब ०७७/७८ मा लगि कट्टा 
गरीएको ब्र्न्क्तको मतृ्र् ुतमति उल्लेख गरी लगि कट्टा भएको पाइएन। 

 

105.  प्रतिवेदन पेश गनुिपनेाः िामान्िक िरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थातनर् िहले आफ्नो 
क्षेत्रतभत्र वविरण गररएको िामान्िक िरुक्षा भत्ताको चौमातिक िथा बावर्िक प्रतिवेदन अनिूुची  - ६ बमोन्िमको 
ढाँचामा िर्ार गरी ववभाग िथा प्रदेशको िामान्िक िरुक्षा िम्बतधी ववर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ुपनेछ । 
उपतनर्म १ बमोन्िम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउंदा पवहलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे तभत्र दोस्रो 
चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभत्र र िेस्रो चौमातिक प्रतिवेदन िथा वावर्िक प्रतिवेदन अको आतथिक बर्िको 
िाउन १५ गिेतभत्र ववभागले िोकेबमोन्िम पठाउन ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकामा िो तनर्मको 
पालना भएको पाइएन ।नगरपातलकाले तनर्मको पालना गने ववर्र्मा ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 

106.  लगि कट्टााः किामान्िक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३ मा ऐन ववपररि िामान्िक भत्ता तलएको 
िानकारी हनु आएमा पातलकाले छानववन गरी अिलु उपर गराउने र पदातधकारी िथा कमिचारीको तमतलमिो 
वा िम्लग्निामा ऐन ववपररि हनुे गरी िामान्िक िरुक्षा भत्ता वविरण भएको देन्खएमा कारवाहीको लातग लेखी 
पठाउन ुपने उल्लेख छ। पातलकाले आ.व. २०७६।७७ िम्म वडािन्चवलाई पेश्की ददई िामान्िक िरुक्षा 
भत्ता नगदै वविरण गरेकोमा आ ब ०७७/७८ मा बैकबाट िामान्िक िरुक्षा वविरण गनि शरुु गरेको छ। 
आ.व. २०७६।७७ िम्म िामान्िक िरुक्षा भत्ता बझुीरहेका लाभग्राहीको खािा नखोतलएको, दोहोरो दिाि, 
मतृ्र्,ु पेतशन बिाईिराई िथा अतर् भनी ववतभन्न कारण खलुाई ७५८ िनाको लगि कट्टा गररएकोमध्रे् 
नमनुामा नपरेका देहार्का ९ वडामा ५११ रहेकोछ। लगि कट्टा गररएका ब्र्न्क्तको मतृ्र् ुभएको खलु्ने 
प्रमाण अतभलेख नरहेको, अतर् कारण खलुाई लगि कावटनकुो कारण स्पष्ट नभएकोले िी ब्र्न्क्तले आ ब 
०७६/७७ मा भत्ता पाउने आधार िमेि खलु्न िकेन।लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौट गरी परीक्षण 
गररएका वडामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता पाउन र्ोग्र् नरहेका व्र्न्क्तको नाममा िामान्िक िरुक्षा भत्ता खचि 
लेखेको देन्खएकोले देहार्का वडामािमेि र्ि प्रकारको िोन्खम रहेको देन्खतछ।र्ि बारेमा पातलकाले िामान्िक 
िरुक्षा भत्ता तनर्मावली, २०७६ बमोन्िम छानववन गरी टुिो लगाउन ुपदिछ। 

 

 वडा नं िम्मा लगि कट्टा बालबातलका दोहोरो दिाि मतृ्र् ु पेतशन अतर् बिाईिराई 
३ ११ ५ २ ४ ० ० ० 
७ ८८ ४ ७२ १२ ० ० ० 
८ ५१ ११ १६ १२ ० ११ १ 
९ ३३ ५ ४ २४ ० ० ० 
१० ५० २ ७ ९ ५ २६ १ 
११ ८९ ३ २८ ४८ ० ७ ३ 
१२ १२८ १० २८ ६७ ५ ० १८ 
१३ २८ ३ ४ १५ ६ ० ० 
१४ ३३ ५ ६ १६ ३ २ १ 
िम्मा ५११ ४८ १६७ २०७ १९ ४६ २४  

 

107.  कोतभड–१९ िफि ाः आ=व २०७६।७७ को आर्ाढ मिातििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तत्रणको लातग 
भएको आम्दानी िथा खचिको वववरण तनम्नानिुार रहेको छ। 
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बिेट/आम्दानीको स्रोि २०७७ अिार 
मिातििम्म प्राि 

रकम 

खचि शीर्िक २०७७ अिार 

मिातििम्म खचि 
रकम 

स्थानीर् िहको आफ्न ै
बिेटबाट ववतनर्ोिन भएको 16055750.00 राहाि वविरण 

15761748.00 

प्रदेश कोतभड कोर्बाट  1200000.00 

क्वारेन्तटन होन्ल्डि िेतटर  

तनमािण व्र्वस्थापन 
2428655.00 

अतर् स्रोिबाट प्राि  3759974.47 
आईशोलेिन केतर 

 तनमािण व्र्वस्थापन 

300000.00 

स्थातनर् पूवािधार ववकाि 
कार्िक्रमको बांकी बिटेबाट 

17230000.00 िनशन्क्त पररचालन 
253494.00 

  

और्तध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा 
 िामग्री खररद 

1618779.00 

  अतर् शीर्िकमा भएको खचि 2459152.47 

  बाँकी  15423896.00 

िम्मा 38245724.47 िम्मा 38245724.47 

कोतभड–१९ मा नगरपातलकाबाट भएको खचिको शे्रस्िा परीक्षणबाट तनम्न व्र्होरा देन्खएका छन । 

 

पातलकाले प्रथम चरण अतिरगि श्री बदि बहादरु गणले रािन आपिुी गनि ठेक्का माफि ि प्रतिस्प्रधा गरेको दरमा 
िोही िप्लाई गने गरी िम्झौि गरी चामल प्रति वकलो रु.६०, दाल प्रति वकलो रु.१२०, खानेिेल प्रतितलटर 
रु.१७५।१५, ननु प्रतिवकलो रु.१५, बेिार प्रति वकलो रु.२००, आल ुप्रति वकलो रु.३० र िावनु प्रति 
गोटा रु.३० कुल रु. १८०३७२१।७५ र दोस्रो चरणमा पातलका आफैले ३ ददने िचुना प्रकािश गरी 
चामल प्रति वकलो रु.५८, दाल प्रति वकलो रु.१००, खानेिेल प्रतितलटर रु.१६९।५०, ननु प्रतिवकलो रु.१५ 
र िावनु प्रति गोटा रु.२७।१२ कुल रु.१३९५८०२७।०५ िमेि कुल रु.१५७६१७४८।८० का राहि 
िामग्री खररद गरी वविरण गरेको छ भने बाँकी िामग्रीहरु िोझै खररद गरेको छ। 

 ववपद् व्र्वस्थापन  
108.  ितमति गठन- ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 

िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ िना िदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमति 
गठन गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा िोवकएबमोन्िमको ितमति गठन गरी ९ वटा बैठक बिेको छ 
। बैठकको तनणिर्बाट कोतभड महामारी तनर्तत्रण िथा रोकथामको लातग राहि िामाग्री खरीद िथा वविरण, 
क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्र्वस्थापन िम्बन्तध काम गरेको छ।ऐनमा िोवकएबमोन्िम ितमति गठन गरी 
िोवकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा िक्रीर् बनाउनपुदिछ । 

 

109.  कार्ि र्ोिना - ववपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् िोन्खम 
तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन ितमतिको 
काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी ितमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेत्रगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, 
बिेट ववतनर्ोिन गनि लगाउने, िबै पक्षको िमतवर् र िंलग्न गराउने, ववपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि ितमति 
गठन गने, प्रभाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्िम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् 
िूचना प्रणाली ववकाि र िञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमिचारी 
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क्षमिा अतभवृवद्धको व्र्वस्था र कार्िक्रम िवहिको कार्िर्ोिना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन िम्बतधी व्र्वस्था 
छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका कार्िहरू गरेको छैन। ऐन िथा तनर्मावलीको पालना 
गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

110.  आतिररक लेखापरीक्षण – स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातिक िमाि भएको 
एक मवहना तभत्र आतिररक लेखापरीक्षण गराई आतिरीक लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु अन्तिम 
लेखापरीक्षण हनुअुगवै फर्छ्यौट गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख छ । िर पातलकाले आतिररक लेखापरीक्षकले 
औल्र्ाएका देहार्का व्र्होराहरु लेखापरीक्षण अववधिम्म पतन फर्छ्यौट गरेको पाईएन । उक्त बेरुिूहरु 
िोकीए बमोन्िम फर्छ्यौट गनुिपने देन्खएको रु. 

गो भौ नं तमति ब्र्होरा रकम 
 नगरपातलका पून्िगि  
१२/०७६/५/१५ नाइट हेली प्र्ाड तनमािणमा मकाल ुिप्लार्ििको तबलमा कर कट्टा 

नगरेको 
१६०० 

 ववद्यालरर्ले िामान खररग गरेकोमा न्िन्ति आम्दातन नबाँधेको ३५०६० 
१०२०/३/२६ प्रगतिशील ववद्यालर्मा कम्प्र्टुर खररद गरेको आम्दातन नबाँधेको १५०००० 
३८/०७७/३/३० ररतलफ नेपाल बाट खररद िामानको न्िन्ति आम्दातन नबाँधेको १९२१० 
 नपा चाल ु  
 ववद्यिु महशलुमा िररवाना ४६९५.३६ 
  २१०२६५।३६  

 

 

 

 

 

 

 

 

२१०२६६ 

111.  अनगुमन िथा िम्परीक्षण – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशािकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ि वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा अनरुोध गरेको रु 
१ करोड ५ लाख १२ हिार िंपरीक्षण गरी िोको िानकारी लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा िमावेश 
गगरी ददएको छ । िाथै लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन उप प्राि प्रतिवक्रर्ाबाट फर्छ्यौट गरी िंपरीक्षणको 
लातग अनरुोध गरेकोमा मध्रे्देहार्अनिुारकको बेरुिू िम्परीक्षण गररएको छ । िाथै पातलकाले बाँकी बेरुि ु
फछिर्ौट गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

आ.व. वेरुि ु
दफा 
नं. 

फर्छ्यौटको िंन्क्षि व्र्होरा फर्छ्यौटको आधार िम्परीक्षण 

अिलुी प्रमाण तनर्तमि पेश्की  

074/75 23 ऋवर्राि देबकोटाबाट रकम 
अिूल गरेको दान्खला गरेको 47374 0 0 0 47374 

074/75 64 शहरी स्वास्थर् चौकी िामान 
ढुवानीको बाहाल कर अिूल 
गरेको दान्खला गरेको 

2400 0 0 0 2400 

075/76 68 वहमालर्न िंचार गृहबाट नपरु 
कर अिूल गरेको दान्खला गरेको 18264 0 0 0 18264 

075/76 76 लक्ष्मीतथिबाट बढी भकु्तानी 
भएको रकम अिूल गरेको 
दान्खला गरेको 

5025 0 0 0 5025 

िम्मा   
73063. 0 0 0 73063.  
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कमलामाई नगरपातलकाको िंन्चि कोर्को वववरण                                             अनिूुची-१ 

आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह न्िल्ला 
गि वर्िको 
न्िम्मेवारी 

cg'bfg 

रािस्व 
बाडबाडँ 

आतिररक 
आर् 

cGo cfo िम्मा rfn' vr{ k"FhLut vr{ cGo vr{ hDdf vr{ मौज्दाि 

१ २ ३ ४ ५ ६(२+३+४+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (१+६-१०) 

कमलामाई 
नगरपातलका 

तितधलुी 
178037 720154 222396 38109 327055 1307714 570346 379986 285733 1236065 249686 

 

बेरुिू वतगिकरण (ववतनर्ोिन,रािस्व, धरौटी र अतर् करोबार)                                          अनिूुची-२ 
आतथिक वर्ि २०७६।७७ 

(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िह 
 

न्िल्ला 
 

प्रारम्भीक वेरुिू प्रतिक्रीर्ाबाट फछिर्ौट बाकँी बरेुिू बेरुिूको बतगिकरण 
दफा 

रकम 
दफा 

रकम 
दफा 

रकम अिूल 
गनुिपने 

अतनर्र्तमि पेश्की 

िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगिी िैदान्तिक लगति अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
पेश 

नभएको 

रािस्वको 
न्िम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाि 
नतलएको िम्मा कमि

चारर अतर् िम्मा 

कमलामाई 
नगरपातलका 

तितधलुी 81 110 73282 1 54 47040 80 56 26242 9770 7843 5822 0 0 13665 0 2807 2807 

 
 

अद्यवतधक बेरुिू को न्स्थति                                                      अनिूुची-३ 
(रु.हिारमा) 

स्थानीर् िहको नाम न्िल्ला गि बर्ि िम्मको 
वाँकी  

िमार्ोिन 
िं प को लातग 

अनरुोध भएको 
िंपरीक्षण 

भएको रकम 
गि वर्ििम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वर्िको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँप्रतिवेदन 

िम्मको वाँकी मध्रे् 
पेश्की 

कमलामाई नगरपातलका तितधलुी 48284 0 15195 15195 33089 26242 59331 3549 

 


