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वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७८ 
 कनकाई नगरपालिका, 

झापा 
 

 

 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

काठमाडौं, नेपाि 



Serving the Nation and the People 
 

दूरदृष् ि (Vision)  

 
जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु 

प्रर्त् नशीि रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 
 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना 
स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  
 

 

 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 
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(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
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च.नं. 131 

लमलताः २०७८/५/४  
 

 

श्री प्रमखुज्रू्, 
कनकाई नगरपालिका, 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
झापा। 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवदेन जारी गररएको छ । उक्त 

प्रलतवदेन िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                       (नेर कुमार खरी) 

                                                                           नार्व महािेखापरीक्षक 



 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

 

           नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को िेखापरीक्षर् 
लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि हनुे व्र्वस्था छ 
। िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क गाउँपालिका र नगरपालिकाको 
िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम 
स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको 
छ। 

 

          स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नपेािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानदण्ड, हवत्तीर् 
िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् र्ोजना 
र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजिे तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक 
सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको 
प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी 
सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा परुर््ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

 

         आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु लमिान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् 
तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  

 

         िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेि अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा गरेको, खररद 
कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता रहेको जस्ता 
प्रवृष्त्त देष्खएका छन ् । त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जहिि 
प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका  छन ्।  

 

        स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रदेश िोकसेवा 
आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख नरहेको, सञ्चालित र्ोजना, 
कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेदन प्रर्ािी र आन्तररक लनर्न्रर् 
कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, कार्ाक्षेर, 

िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुज ूफर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

 

             समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन 
तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 

२०७8 भाद्र ४  गते                     महािेखापरीक्षक
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पर संखर्ााः 078।79                 प्रदेश नं 1 र प्रदेश नं 2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्           लमलताः2078।05।04 

च.नाः 110                                             
श्री प्रमूखज्रू्, 
कनकाई नगरपालिका, 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 
जामनुबारी, झापा।                                    हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

कैहफर्त सहहतको रार्, 

हामीिे कनकाई नगरपालिका, झापाको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको 
िेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 
मा समाप्त भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहसँग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र 
परम्परा बमोष्जम सारभतू रुपमा सहह तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. पालिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत नेपाि साबाजलनक के्षर िेखामानको ढाँचाको हवत्तीर् हववरर् तर्ार गरेको छैन । 

२. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2078।2।4 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् 
कागजातका आधारमा फछ्र्र्ौि भएका दफाहरु हिाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेदन पाना 25 (पष्चचस) र्सैसाथ संिग्न छ । 

३. िेखापरीक्षर्बाि रु. 2 करोड 38 िाख 65 हजार बरेुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. 50 िाख 25 हजार, , लनर्लमत गनुापने रु. 44 
िाख 40 हजार,  प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 81 िाख 52 हजार, सोधभनाा लिनपुने रु. 8 िाख र पेश्की बाँकी रु. 54 िाख 48 हजार 
रहेको छ । 

४. आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु े कुन ै
जानकारी खिुाएको छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, 

मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं ।  
त्र्सका िालग स्वीकृत आचार संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने 
आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 

आलथाक कार्ालबलध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनु े
गरी हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बन्न ेगरी आवश्र्क 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ु गने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापालिका,  प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत कनकाई 
नगरपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गल्ती समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् 
सहहतको िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्तता सम्मप्रदान गरेको 
हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत 
अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्ती पत्ता िगाउन सक्न ेलनष्श्चतता 
भन ेहदैुन । हवत्तीर् हववरर्का उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ैफरक पानासक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा समग्रतामा हनु े हवषेश वा 
जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्तीिाई सारभतू रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  

 
 
 

(नरे कुमार खरी) 
नार्ब महािेखापरीक्षक 
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कनकाई नगरपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

2076।77 

 

पररचर् - स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पद्घलतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्ीक अभ्र्ासिाई संस्थागत गरी स्थानीर् सरकारिे आफ्नो अलधकार क्षेरलभर स्रोत साधन सङ्किन र पररचािन गरी 
हवकास लनमाार् िगार्तको काम गना जनताको सहभालगतामा आधाररता ददगो र भरपदो हवकास, िाभको समतामूिक तररकािे 
उपभोग गने कार्ाको िालग र्स नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। नेपाि सरकार एवं स्थानीर् तहमै उपिव्ध हनुे स्रोत 
साधानको अलधकतम उपर्ोग गरी र्ोजनावर्द्, सहभालगतामूिक कार्ाक्रमको माध्र्मबाि स्थानीर् जनतािाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्न े
गरी सामाष्जक आलथाक तथा भौलतक हक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गनुा स्थानीर् तहको मूखर् उद्देश्र् रहेको छ। प्रदेश नं. 1 मा 
अवष्स्थत र्ो नगरपालिका अन्तगात ९ वडा र ४८ सभा सदस्र् रहेका छन।् र्ो नगरपालिकाको ७९.1 वगा हक.मी. क्षेरफि 
र जनसंखर्ा ४७१४६ रहेको छ। 

 

 

स्थालनर् सष्ञ्चतकोष:- आलथाक वषा 2076।77 स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप् त अवस्था लनम्न बमोष्जम 
रहेको छ।र्स पालिकािाई एहककृत आलथाक संकेत तथा वलगाकरर् 2074 स्वीकृत भएको, नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकू्तानीको एहककृत वहषाक प्रलतवेन (म.िे.प.फा.नं.272) उपिब्ध 
गराउन माग गररएकोमा सम्परु्ा आलथाक कारोवारको र्थाथा एंव हवस्ततृ हववरर् खिुाई सो हववरर् प्राप्त हनु सकेन। 
नगरपालिकाको र्स वषाको एहककृत आलथाक हववरर् लनम्नानसुार रहेको छ।  

 
 

कनकाई नगरपालिका 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

कनकाई, झापा 
 

आर् व्र्र् 
l;=g हववरर् /sd hDdf  हववरर् /sd hDdf 

1 गत वषाको ष्जम्मेवारी   71985214 1 चाि ुखचा   374056055.00 

  कमाचारी कल्र्ार् कोष 73309     न.प. कोष चािू 53477315.00   

  वातावरर् हवकास कोष खाता 1961883     सामाष्जक सरुक्षा 131800200.00   

  धरौिी खाता 6937545     समाज कल्र्ार् कार्ाक्रम 1800000.00 

(समपरुक तफा  
6351568 संष्घर् 

हफताा) 

  मिु सष्चत कोष 57346528      सशता अनदुान 186051000.00 

(ससता तफा  
11365849.80 

हफताा) 
  ममात संम्भार कोष 1639532     राहिर् पररचर् पर पष्िकरर् 927540.00   

  अकस्मीक कोष खाता  4026417           

2 चाि ुआा व आम्दानी   524069652.65 २ पजुीगत खचा   268410928 

  क)हवत्तीर् समानीकरर् अनदुान संघ 132900000.00     

हवत्तीर् समानीकरर् अनदुान 
पजुीगत अनदुान न पा  244475465.00   

  ख) सशता अनदुान संघ 195902682.00     

पर्ािन पबुााधार हवकास 
कार्ाक्रम 4999999.00   

  समपरुक अनदुान स३ 11500000.00     

स्थालनर् पबुााधार हवकास 
कार्ाक्रम 18935464.00   

  समानीकरर् अनदुान प्रदेश  7399000.00   3 अन्र् कोष खचा   62832818.23 

  प्रदेश सरकार अनदुान  39731000.00     

ममात सम्भार कोष र 
कमाचारी कल्र्ार् ५००१ 1477224   

  सडक बोडा नेपाि 1150000.00     आकष्स्मक  कोष  ७००१ १३५७९१६८.९८   

  अन्र् आर् 0.00     धरौिी खाता ४७७७६४२५.२५   

  हपएिष्जएपी 310907.00   4 

आगमी आ.व िाई ष्जम्मेवारी 
सने   113436900.60 

  आन्तररक आर् 60386749.00     धरौिी खाता ५३४८२८६   

  राजश्व वाडफाड संघ 53806808.65     मिु संष्चत कोष 100036020.65   

  

राजश्व वाडफाड प्रदेश घर जग्गा 
रष्जिेशन 14632743.00     

कमाचारी कल्र्ार् कोष 
5001 73309.00   
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राजश्व वाडफाड प्रदेश सवरी साधनवाि 
प्राप्त 6349763.00     

आकस्मीक कोष खाता 
७००१ ६२३०७१०.९५   

3 हवषर्गत लनकार्बाि प्राप्त रकम   158463203.00   अन्र् कोष खाता ५००१ 1748574.00   

  समाज कल्र्ार् कार्ाक्रम 1800000.00           

  राहिर् पररचर् पर पष्िकरर् 927540.00           

  पर्ािन पबुााधार हवकास कार्ाक्रम 4999999.00           

  स्थालनर् पबुााधार हवकास कार्ाक्रम 18935464.00           

  सामाष्जक सरुक्षा 131800200.00           

4 हवलभन्न कोषको आर्   64218632.18         

  

ममात सम्भार कोष र कमाचारी कल्र्ार् 
५००१ 2248003.00           

  आकष्स्मक कोष  ७००१ 15783462.93           

  धरौिी खाता 46187166.25           

  जम्मा   818736701.83       818736701.83 
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कार्ाािर्को नाम:- कनकाई नगरपालिका, कनकाई, झापा।                                             आलथाक वषा: 2076।77 

दफा भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौि 

 िेखापरीक्षर्को क्रममा औल्र्ाए पश्चात रु. 58 हजार तथा प्रारष्म्भक प्रलतवेदन जारी पश्चात रु. 1 िाख 
29 हजार समेत रु. 1 िाख 87 हजार असिुी भएको छ।    

 

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपालिका तथा 
गाउँपालिकािे प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई 
आलथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीर् अनसुार 
नगरपालिका तथा गाउँपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा 
देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषवाि भएको खचा 
स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कलतपर् सम्बष्न्धत आलथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेि ष्शषाकगत बैक नगदी हकताबमा 
नजनाएकािे शे्रस्ता अनसुार बैक मैज्दात ऋर्ात्मक रहेको तथा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको 
एकमषु्ट हहसाव गदाा मौज्दात ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को लनर्म ७२(२) मा नेपाि सरकारिे लनधाारर् गरे 
बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने तथा 
लनर्म ७६(२) मा महािेखा परीक्षकबाि स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पालिकािे २०७६।२।१९ मा महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको NEPSAS based 

ढाँचामा प्रलतवेदन तथा िेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

    त्र्सैिे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को वास्तहवक 
ष्स्थलत देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ ।  

 

2.  बैङ्क हहसाब लमिान नगरेको: स्थानीर् तह सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 76(2) बमोष्जम 
स्थानीर् तहिे आफ्नो कारोबारको िेखा महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्को लसफाररशमा 
महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ। कार्ाािर्को असार मसान्तको बैंक 
मौज्दात रु. 15,14,65,627।44 र शे्रस्ताको मौज्दात रु. 10,00,36,020।65 गरी फरक रु. 
5,14,29,606।79 देष्खएको छ।बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गरी र्हकन हनु ुपने देष्खन्छ।  

 

3.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरर िाग ु गनुापनेमा िाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देष्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु तपष्शि वमोष्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतु 
तथर्ांक संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन ।  

• पालिकािे एक आलथाक वषाको अन्त्र् लभर भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोष्जम ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन ।  

• पालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाि र्स वषा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ाािर्को शे्रता र वैक हवचको हहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक हहसाव लमिान 
हववरर् तर्ार नगरेको कारर् हहसाव लमिान भए नभएको सम्वन्धमा र्हकन गना सहकएन । 

• स्थानीर् कोषको सञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रलतवेदन प्रर्ािीमा एकरुपता र शरु्द्ता कार्म गना  
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दफा भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौि 

महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्िे उपिब्ध गराएको स्थानीर् संष्चत कोष व्र्वस्थापन प्रर्ािी 
(सरु) को पूर्ा प्रर्ोग गरेको पाईएन । 

• अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जमको मध्र्कािीन खचा 
संरचना तर्ार गनुापनेमा पालिकािे सो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको संरचना तर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• पालिकािे ष्जन्सी सामानको एकीकृत हववरर् तथा सहार्क ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक नगरी वडा 
कार्ाािर् तथा हवलभन्न संघ संस्थािाई हवतरर् गरेको पाईर्ो।  

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी समान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी 
खाता अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनररक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी २०53 को लनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददई आलथाक वषाको अन्तमा मार 
ददइएको तथा इ-िीलडएस नगरेको । 

• कार्ाािर्िे उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमहरु पहहचान गरर लनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अलभिेख नराखेको । 

• कुन ै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा 
लसिलसिेवार नम्वर राष्ख कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेत िगाई दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्मावलि 2064 को लनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाहषाक 
खररद र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरर ठेक्का खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• सावाजलनक खररद लनर्माविी 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना 
गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनुे गरी दताा गरेको 
पाइएन ।  

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन िगार्तका हवषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको सावाजलनक 
सनुवुाई र सावाजलनक परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा अलधकांशताः पािना भएको 
पाईएन। 

• वातावरर्को संरक्षर्को एहककृत ददघाकालिन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन। 

• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन 2049 वमोष्जम कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

          तसथा पालिकािे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वशनीर् 
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बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेतफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

4.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत 
भएको कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक 
कार्ािक्ष्र् तथा कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पषु्जगत खचाको ष्स्थलत देहार् बमोष्जम छ। 
प्रथम चौमाष्शकमा रु. १,९९,८८,000/- दोश्रो चौमाष्शकमा रु. ४,७६,३५,000/- र तेश्रो 
चौमाष्शकमा रु. १७,६८,५२,000/- खचा गरेको पाइर्ो। आलथाक वषाको अन्त्र् लतर तेश्रो चौमाष्शकमा 
कुि खचाको ७२.३३ प्रलतशत खचा भएको देष्खन्छ। वषाान्तमा अलधक मारामा कार्ा संचािन गदाा 
संचालित कार्ाक्रमको प्रभावकारीतामा नकारात्मक असर पने ष्स्थलत रहन्छ। तसाथ आलथाक वषाको 
अन्त्र्मा अलधक खचा गने कार्ामा लनर्न्रर् गरी वाहषाक कार्ाक्रम बजेि तथा िक्ष्र् अनसुार चौमाष्शक 
रुपमा कार्ाक्रम संचािन गनुापने देष्खन्छ। 

लस.नं. पूजँीगत खचा शीषाक कुि खचा 
चौमालसक खचा (रु.हजारमा) आषाढ 

महहनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

1 हवलभन्न ष्शषाक २४४४७५ १९९८८ ४७६३५ १७६८५२ प्राप्त नभएको 
 कूि खचा: २४४४७५ १९९८८ ४७६३५ १७६८५२ 

 खचा प्रलतशत 100 % ८.१७% १९.४८% ७२.३३%  
 

 

5.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोष्जम स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
तहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सहहत 47 
दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत 40 जना पदपूती 
भएको देष्खन्छ । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृहष्टकोर्िे 
महत्वपूर्ा मालनएका प्रशासकीर् अलधकृत, इन्जीलनर्र, जनस्वास्थर् अलधकृत सहहत 7 पदहरु ररक्त रहेका 
छन ् । दरबन्दी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँदा हवषर्गत कार्ाक्रम सञ्चािन, सेवा प्रवाह तथा 
पालिकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको ष्स्थलत छ । तसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् लछिो पूलता 
गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

 

6.  कल्र्ार् कोष - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् तहिे स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारत प्रत्रे्क कमाचारीिे खाईपाई आएको मालसक तिबबाि १० प्रलतशत 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरिे हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पालिकािे 
र्स वषा हवत्तीर् समानीकरर्बाि कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गरेको छैन । गत आ.व.मा 
उक्त कोषमा रु. 73,309/- रहेकोमा उक्त रकम र्स आ.व.मा पलन खचा नभएको हववरर् प्राप्त भएको 
छ।  

 

7.  कानून र सञ्चािन ष्स्थलत - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
तहहरुिे आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनदेष्शका, कार्ाहवलध 
र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् तह सञ्चािनको िालग 
संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्बाि ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्स 
पालिकािे हािसम्म 5 विा ऐन, 3 विा लनर्माविी, 27 कार्ाहवलध िगार्त 35 विा काननु लनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएकोछ ।   

 

8.  न्र्ार्ीक सलमलत - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म अलधकार क्षेर 
तथा न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका 
आधारमा हववाद दताा भएको ३ महहनालभर िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहको िेखा परीक्षर्को 
क्रममा संकिन गनुा पने हववरर् सम्बष्न्ध फारम नं. 17 संग सम्बष्न्धत हववरर् िेखा परीक्षर्को क्रममा  
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प्राप्त नभएकोिे र्स सम्बन्धमा एहकन गना सहकएन । 

9.  गतको पेश्की ष्जम्मेवारी – गतवषा एहककृत आलथाक हववरर्मा कार्ाािर् भवन बापत पेश्की बाँकी रु. 
58,92,145/- र अन्र् तफा  पेश्की बाकँी रु. 4,55,900/- गरी जम्मा रु. 63,48,045/- पेश्की 
मौज्दात बाँकी देखाएकोमा र्स वषाको एहककृत आ.हव.मा सो रकम ष्जम्मेवारी सारेको पाइएन।   

 

 हवत्तीर् समानीकरर् चािाुः   

10.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता:  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 86(1) बमोष्जम स्थानीर् 
सेवा गठन, सञ्चािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बन्धी आधारभूत लसर्द्ान्त र मापदण्ड संघीर् 
काननु बमोष्जम हनु,े दफा 86(2) बमोष्जम स्थानीर् सेवा गठन, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन सेवाको शता 
तथा सहुवधा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ।स्थानीर् 
तहिे कनकाई नगरपालिकाको प्रशासहकर् कार्ाहवलध लनर्लमत गने ऐन 2074 र कमाचारी प्रोत्साहन 
कार्ाहवलध ऐन 2075 बनाइ नगरपालिकाको कार्ाािर् र वडा कार्ाािर् लभर कामकाज गने 
कमाचारीहरुिाई मालसक रुपमा खाइपाइ आएको लनजको सरुु तिब स्केिको 20 प्रलतशत हनु आउन े
रकम खाजा तथा र्ातार्ात खचा वापत एकमषु्ट मालसक रुपमा उपिब्ध गराउने व्र्वस्था गरी 
रु.25,12,038। कमाचारी प्रोत्साहन वापत भकु्तानी खचा गरेको छ। 

  

11.  स्वहकर् सष्चव र काननुी सल्िाहकार - प्रदेश नं 1 अन्तगात स्थानीर् तहका पदालधकारी तथा 
सदस्र्हरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन, 2075(पहहिो संशोधन समेत) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् तहका प्रमखु 
तथा उप प्रमखुिे स्वहकर् सष्चव र  काननुी सल्िाहकार राख न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन।् त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 83(8) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी 
पदपूती गनानहनुे उल्िेख छ। तर नगरपालिका नगर प्रमखुको स्वकीर् सष्चव र नगरपालिकाको काननुी 
सल्िाहकारका रुपमा लनम्नानसुारका व्र्ष्क्तहरुिाई करार पदमा लनर्कु्त गरी लनम्नानसुारको भकु्तानी 
गरेको छ। 

क्र.सं कमाचारीको नाम/पद रकम 

1. नगर प्रमदु स्वहकर् सष्चव कुशि आचार्ा 133258 

2. काननुी सल्िाहकार खगेन्द्र दङ्गाि 234000 

जम्मा 367258 

 

  

12.  आलथाक सहार्तााः सावाजलनक खचामा लमतव्र्ीता र प्रभावकारीता कार्म गने सम्बन्धी नीलत मागादशान 
2075 को बदुा 31 मा तोहकएको मापदण्ड लभर रहेरमार क्षलतपलुता, औषलध उपचार र आलथाक सहार्ता 
वापतको खचा उपिब्ध गराउने उल्िेख छ।नगरपालिकािे आलथाक सहार्ता कार्ाहवलध,2077 बनाई 
दघुािना, ददघारोग तथा अन्र् उपचार, गररब तथा असहार्, संघ-संस्था, ष्जल्िास्तर वा सो भन्दा मालथको 
कार्ाक्रम, दाह संस्कार तथा काजकृर्ाको ष्शषाकमा रु.1000 देष्ख 15000 सम्म आलथाक सहार्ता 
ददने व्र्वस्था गरी रु.4,04,700। आलथाक सहार्ता स्वरुप भकु्तानी गरेको छ।  

 

13.  आदेश वेगर ममाताः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको हविभपााइ 
सहहतको िेखा राख्न ु पने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ाािर्िे हवलभन्न मेलसनरी औजार तथा सवारी साधन 
ममात गदाा ममात आदेश भरी कार्ाािर् प्रमखु बाि स्वीकृत गराई ममात गनुापनेमा कलतपर् ममात कार्ामा 
ममात आदेश र इष्स्िमिे प्रर्ोग नगरेकोिे प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत फमा/कार्ाक्रमको नाम गाडी नम्बर रकम 

8/5/9 कार्ाािर्मा हवद्यतु ममात कार्ा - 79791 

10/5/9 सोिार ममात  - 25619 
16/5/11 लबताा अिो वक्स प्रा.लि. (606656753) मे 1 झ 122 89765 
31/5/30 एस.आर. अिोमोहिभ्स (फ्र्ान, ममात, मेष्शनरी 

ममात) 
- 20001 

34/6/2 इिाका प्रहरी कार्ाािर् गाडी ममात 
/भाग्र्िक्ष्मी टे्रड लिंक, न्र् ु पूवााञ्चि अिो 

बा-१-झ 7442 81000 

 

 

 

683739 
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सेन्िर) 
39/6/6 न्र्ौपाने फलनाचर उद्योग   16800 
907/7 पालथभरा मोिरसाइकि वका सप एण्ड पािास  मे१ब 189 11150 
115/8/3 गर्पलत टे्रडसा  

माइजी डाइनामा एण्ड ब्र्ाट्री सलभास  
अहफस कुसी १ थान 

मे १ द 29  30430 

139/8/22 गर्पलत टे्रडसा / जेलसलब ममात   12450 
145/9/2 पालथभरा मोिरसाइकि वका सप एण्ड पार्टसा मे १ ब ६६६ 5755 
173/9/28 गर्पलत टे्रडसा / जेलसलब ममात  13000 
175/9/28 आइिेक सलभासेज / कम्प्र्िुर ममात  17000 
193/10/15 भाइजी डाइनामा एण्ड ब्र्ाट्री सलभासेज  

गर्पलत टे्रडसा 
मे १ द २९ 11500 

247/11/6 गर्पलत लग्रि उद्योग  - 15620 
308/2/5 गर्पलत लग्रि उद्योग  15600 
430/3/31 लबताा अिो वक्स प्रा.लि. मे १ झ 122 238258 
जम्मा  683739  

14.  िगवकु वेगर इन्धनाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको हविभपााइ 
सहहतको िेखा राख्न ुपने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ाािर्िे हवलभन्न सवारी साधनमा इन्धन राखदा िकबकु 
राखी शे्रस्ता राख्न ु पनेमा कलतपर् लबि रकममा सो नगरेको अवस्था देष्खएकोिे इन्धन प्रर्ोग गदाा 
लनर्मानसुार िगबकु प्रर्ोग गनुा पदाछ। 

 

 

 

 

15.  ष्जन्सी दाष्खिााः आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2055 को दफा 13(1) अनसुार ष्जन्सी माि सामान 7 ददन 
लभर दाष्खिा गरी शे्रस्ता खडा गनुा पने उल्िेख छ। कार्ाािर्िे हवलभन्न कार्ाको लसिलसिामा खररद 
गरेका खप्ने र नखप्ने ष्जन्सी सामानहरु दाष्खिा नगरेको साथै अन्र् संस्थािाई अनदुान स्वरुप उपिब्ध 
गराएको सामानको सम्बष्न्धत संस्था र कार्ाािर्िे आफ्नो ष्जन्सी खातामा दाष्खिा नगरेका कारर् ष्जन्सी 
दाष्खिा गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत फमा/ कार्ाक्रम/ उ.सको नाम लबि नं. सामानको हववरर् रकम 

चािू तफा को 
41/6/6 इको लग्रन कन्सल्िेन्सी प्रा.लि.  वातावरर्ीर् परीक्षर् प्रलतवेदन (आईइइ) 200010 

122/8/5 झापा नवर्गु स्ट्रक्चर एण्ड 
लडजाइनसा 

02 दगुाापरु लसमसार मागाको लड.हप.आर. (पेश 
नभएको) 

32875 

133/8/22 लरदेव टे्रड लिंक  2910 
र 
2911 

गाडेनको सामाग्री 6225 

145/9/2 अमरददप इिेक्ट्रोलनक  187 िेलिफोन र वार्र 6192 
253/11/22 झापा नवर्गु स्ट्रक्चर एण्ड 

लडजाइनसा 
04 दगुाापरु लसमसार बजार स्रोतको व्र्ावसाहर्क 

भवन लड.हप.आर. (पेश नभएको) 
150000 

267/11/30 झापा नवर्गु स्ट्रक्चर एण्ड 
लडजाइनसा 

06 कनकाई-१ नमनुा चौक देष्ख जामनुबारी 
सरस्वती मा.हव. सकुन्तिा खरीको घर सम्मको 
बािोको लड.हप.आर. (पेश नभएको) 

73300 

325/2/26 राम रत्न कन्सििेन्ि एण्ड 
हवल्डसा प्रा.लि. 

004 रमर्ीर् हपकलनक स्पोिको लड.हप.आर. वडा नं. 
8 

169500 

354/3/18 झापा नवर्गु स्ट्रक्चर एण्ड 
लडजाइनसा 

02 सहहद मागाको लड.हप.आर. वडा नं. 8 (पेश 
नभएको) 

187875 

415/3/30 सरोज स्िोसा 49,48 ररभष्ल्भङ कुसी 16000 
पषु्जगत तफा   
367/11/6 हवराि प्राहवलधक ष्शक्षा एंव 

परामशा प्रा.िी 
11 धालमाक वन वाहिका लड हप आर (पेश नभएको) 150000 

423/12/03 हवराि प्राहवलधक ष्शक्षा एंव 
परामशा प्रा.िी 

12 जामनु बारी धनषुकोिी धाम मागा लड हप आर 100000 

396/11/29 पन्चकन्र्ा प्रा.हव बािकक्षा 
व्र्वस्थापन (हवद्यािर्िे ष्जन्सी 
दाष्खिा नगरेको) 

हवहवध कापेि, मेटे्रस, डेनराइि, प्िाष्स्िङ्ग हपङ र खेिौना 54925 

484/1/29 श्री दगुाा मष्न्दर व्र्वस्थापन 
(मष्न्दरिे आफ्नो ष्जन्सीमा 
आम्दानी नबाधेको) 

हवहवध लसलिङ फेन, ष्स्िि दराज, प्िाष्स्िक कुसी, िेवि 50000 

545/2/18 जानकी आ.हव (हवद्यािर्िे हवहवध दराज  िुि  हि.लभ  हप्रन्िर  कुसी, वाइिबोडा 98500 

 

 

 

 

1931422 
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ष्जन्सी दाष्खिा नगरेको) 
554/2/19 कन्काइ मा.हव (हवद्यािर्िे 

ष्जन्सी दाष्खिा नगरेको) 
116 संग्रौिा ब्रदशा एण्ड सन्स लसलिङ पंखा 45 थान 95650 

570/2/21 सप्तरंगी महहिा उ.भो.स (उ.सिे 
आफ्नो ष्जन्सीमा आम्दानी 
नबाधेको) 

हवहवध लसलिण्डर, चिुा, कुसी, िेबि 50000 

657/3/7 नपेाि दलित संचािन सामाग्री 
खररद उ.स (उ.सिे आफ्नो 
ष्जन्सीमा आम्दानी नबाधेको) 

हवहवध कुसी, िेवि, भाडा  30000 

623/2/30 ज्ञान िक्ष्मी महहिा समहु 
(समहुसिे आफ्नो ष्जन्सीमा 
आम्दानी नबाधेको) 

हवहवध कुसी कापेि र्ोगा म्र्ाि माइक्रोफोन स्यान 
दराज 

50000 

73/7/7 वडा कार्ाािर् संचािन 
(दाष्खिा नभएको) 

 फलनाचार खररद १०० विा  55570 

81/7/7 वडा कार्ाािर् संचािन(दाष्खिा 
नभएको)  

 साइकि िगार्त 8000 

209/9/20 गार्री महहिा समाज(दाष्खिा 
नभएको) 

 फलनाचर खररद 50000 

760/3/22 बािबालिका संरक्षर् सलमलत 
(दाष्खिा नभएको) 

 खेिकुद सामाग्री 128500 

115/8/28  - क्र्ानन ्क्र्ामेरा एच.हप. 168300 
जम्मा 1931422  

16.  सफ्वेर्र खररद - नेपाि सरकारको सूचना प्रहवलध प्रर्ािी (व्र्बस्थापन तथा सञ्चािन) लनदेष्शका, २०७१ 
को बुदँा नं.४.१ मा कुनै सरकारी लनकार्िे आफ्नो कार्ा हवद्यतुीर् माध्र्मबाि सञ्चािन गनाका िालग 
प्रर्ोग गने सूचना प्रहवलध प्रर्ािीको लनमाार् गदाा त्र्स्तो प्रर्ािी सम्बन्धी कागजात तर्ार गरी मानक 
अनरुुप भए नभएको लनधाारर् गना सूचना प्रहवलध हवभागबाि स्वीकृत गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । 
स्थानीर् तहिे लनम्नानसुारका सफ्िवेर्र खररद गरी देहार्बमोष्जम रु.4,38,000। खचा गरेकोमा खररद 
भएका सफ्िवेर्रको सूचना तथा प्रहवलध हवभागबाि स्वीकृत लिएको देष्खएन । र्स्ता सफ्वेर्र स्वीकृलत 
लिई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

गो.भौ.नं/लमलत फमाको नाम सफ्िवेर्रको नाम रकम कैहफर्त 

52/6/12 Softeh Infosys 

P.Ltd 
ष्जन्सी व्र्वस्थापन सफ्िवेर्र 113000 सफ्िवेर्रको ष्जन्सी दाष्खिा 

नभएको। 
142/9/1 हफलनक्स सोिसुन 

प्रा.लि 
नक्सा पास तथा भवन लनमाार् कार्ा 
व्र्वस्थापन प्रर्ािी 

325000 

जम्मा 438000  

 

  

 हवत्तीर् समालनकरर् पुषँ्जगत   

17.  ठेक्का नं. 3/076/77 – कन्काई बहउुद्देष्शर् सामदुाहर्क भवन लनमाार् कार्ाको िालग रु. 
5,75,42,708।24 िागत अनमुान स्वीकृत भई सवैभन्दा घिी कबोि गने र्ाक्थमु्हाङ एस.ए.एस 
जे.भी को कबोि अंक रु 4,96,52,062.86 को कार्ा लमलत 2079/09/25 सम्ममा सम्पन्न गने 
गरी लमलत 2077/03/12 मा सम्झौता भएको र पेष्श्क बापत रु. 49,65,206/- भकु्तानी खचा 
िखेको देष्खन्छ।र्समा देष्खएका व्र्होराहरु लनम्नानसुार छन-्  

 

 (क) बढी पेश्कीाः (गो.भौ.नं 915/3/31) - कृहष हवकास वैंक हफददमको लमलत 2020/7/7 को 
अलग्रम भकु्तानी वैंक जमानत अनसुार रु. 87,00,000/- बैंक जमानतको म्र्ाद ६ जिुाई 2022 
सम्म रहेको र रु.49,65,206/- पेश्की भकु्तानी भएको देष्खन्छ। सम्झौतामा तथा सावाजलनक 
खररद लनर्माविी 2064 को लनर्म अनसुार म.ुअ.कर र प्रोलभज्नि सम रकम कट्टा गरी भकु्तानी 
ददन ुपनेमा परैु रकमको भकु्तानी भई बढी भकु्तानी रु.८,११,८८२। हफताा प्राप्त गरी हहसाब लमिान 
हनु ुपने रु. 

प्रोलभजनि सम र म.ुअ.कर बाहेक कबोि अंक १० % िे हनुे रकम भकु्तानी रकम बढी भकु्तानी 

4,15,33,247 ४१,53,324 4965206 8,11,882 

 

 

 

 

 

 

 

811882 
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 (ख)  लनमाार् स्थिको व्र्वस्था -  सावाजलनक खररद लनर्माविी 2064 को लनर्म ६(३) मा लनमाार् 
स्थिको व्र्वस्था र वातावरर्ीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन स्वीकृत गराएर मार बोिपर आह्वान गनुा पने 
व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे लनमाार् स्थिको व्र्वस्था बेगर कन्काई बहउुद्देष्शर् सामदुाहर्क भवन 
लनमाार् कार्ाको िालग ठेक्का सम्झौता गरी पेश्की खचा रु. 49,65,206/- िेष्ख सकेको अवस्थामा 
ठेक्का सम्झौता भएको 9.5 महहना सम्म पलन लनमाार् स्थिको व्र्वस्था गना नसकेको र हाि सम्म 
उक्त स्थानमा स्थालनर् हािबजार हिाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। र्सरी पेश्की भकु्तानी 
रकमको सदपुर्ोग नभई लनमाार् व्र्वसार्ीिाई फाईदा पगु्ने गरी ठेक्का सम्झौता हनु ु लनर्म हवपररत 
देष्खन्छ।हाि अन्र्र जग्गा प्राप्त भई हाि बजार साने र उक्त स्थान खािी गराई लनमाार् 
व्र्वसार्ीिाई लनमाार् स्थिको व्र्वस्था भई सकेको कार्ािर्को भनाई रहेको छ।   

 

18.  पेश्की कार्म गनुापनेाः (गो.भौ.नं.808/3/25) - स्मािा सडक बत्ती जडान गने कार्ाको िालग रु. 
1,88,51,225/- को िागत अनमुान स्वीकृत भई सो रकमको ६० प्रलतशतिे हनु आउने रकम 
रु.1,13,10,765/- मध्रे् रु. 40,00,000/- नेपाि हवद्यतु प्रालधकरर्िाई पेश्की खचा िेखी हवि 
भरपाई मलु्र्ांकन सहहतको प्रमार् पेश भएपलछ पेश्की फर्छ्यौि गनुा पनेमा सोझै भकु्तानी खचा िेष्खएको 
हुँदा उक्त रकमको कार्ा सरुु नै नभएको अवस्थामा आवश्र्क प्रमार् बेगर भकु्तानी खचा िेखेको 
सम्बन्धमा उक्त खचािाई पेश्की कार्म गनुापने रु. 4000000 

 

19.  अिग कर हवजक जारीाः (गो.भौ.नं.547/2/18) - खानेपानी मागा सडक कािोपरे कार्ाको िालग 
रु.8,18,788/- को िागत अनमुान स्वीकृत भई प्रथम हविबाि रु.7,50,000/- भकु्तानी खचा 
भएकोमा लनमाार् व्र्वसार्ी स्िार ब्रदशा कन्स्ट्रक्सनको 01 लमलत 2076/11/5 मा जारी म.ुअ.कर दर 
दताा नं. 304259623 हनु पनेमा हवजक जारी गदाा 604259623 नं. गरी अिग कर हवजक 
जारी गरेर रु.92,040/- म.ुअ.कर भकु्तानी भएकोिे उक्त रकम म.ुअ. कर दाष्खिा भएका प्रमार् पेश 
हनु ुपने रु. 92040 

 

20.  अलग्रम भाडा कर- (गो.भौ.नं.94/7/18) - िक्ष्मी मागा सडक स्तर उन्नती सव वेश तर्ार गने कार्ाको 
िालग रु.3,34,437/- िागत अनमुान तर्ार गरी रु.3,36,428/- को मलु्र्ांकन भई 
रु.3,24,000/- भकु्तानी खचा िेखेकोमा मेलसन भाडामा लिइ भकु्तानी खचा िेखेको अवस्थामा १० 
प्रलतशतका दरिे अलग्रम कर वापत भाडाकर असिु उपर गररने उल्िेख छ। उपभोक्ता सलमलतिे ग्रडेर 
रोिर भाडामा िगाई रु. 60000/- भकु्तानी खचा िेखेकोमा रु. 6000/- अग्रीम भाडा कर कट्टा 
नभएकोिे उक्त रकम असिु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

6000 

 

21.  र्वुा स्वरोजगार कार्ाक्रमाः (गो.भौ.नं - 111/13/420) - र्वुा स्वरोजगार कार्ाक्रम अन्तगात छनौि 
भएका ३4 जनािाई पथृवी वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था माफा त ऋर् रकम उपिब्ध गराउने कार्ाको 
िालग लमलत 2076/7/20 मा उक्त संस्थासँग सम्झौता भई रु. 34,00,000/- उक्त संस्थािाई 
भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ। संस्थािे बेरोजगार र्वुािाई ऋर् प्रदान गरेको प्रमार्, 6 % व्र्ाज रकम 
असिु गरेको प्रमार्, हकस्ता रकम 6/6 महहनामा हहसाब हनुेछ भनी उल्िेख भएकोमा सम्झौता अनसुार 
उठ्न बाकँी रकम र ब्र्ाज रकम हफताा प्राप्त हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

3400000 

 

22.  लनमाार् व्र्वसार्ीबाि कार्ा गराएको  - सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को पाँचौ संशोधन 2073 
को लनर्म 13 (क) अनसुार उपभोक्ता सलमलतिे प्राप्त गरेको काममा लनमाार् व्र्वसार्ीिाई संिग्न 
गराएको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी लनमाार् व्र्ावसार्ीिाई समेत कािोसचुीमा राख्न शीफाररस गने 
व्र्वस्था रहेको छ। कार्ाािर्िे उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गरी हवलभन्न लनमाार् कार्ा संचािन गना 
ददएकोमा प्रार् अलधकांश उपभोक्ता सलमलतिे लनमाार् व्र्ावसार्ीबाि कार्ा गराएको संिग्न हवि भरपाईबाि 
देष्खन्छ। र्सरी लनर्म हवपररत १९ र्ोजनामा लनमाार् व्र्वसार्ी बाि कार्ा गराई रु.१२९९६१३६। 
भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ। 

  

23.  नपगु वहाि कर कट्टी - आर्कर ऐन, 2058 को दफा 88 (5क) अनसुार सवारी साधन भाडामा ददने 
व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तिाई सवारी साधनको भाडा वापत भकु्तानी गने रकममा 1.5 प्रलतशतिे कर कट्टी 
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गने व्र्वस्था छ। र्सै प्रावधानिाई आधार बनाई देहार् अनसुारका लनमाार् व्र्वसार्ीिे उपभोक्ता 
सलमलतिाई डोजर भाडामा िगाई भकु्तानी गरेको रकममा 1.5% प्रलतशत मार स्रोतमा मार कर कट्टी 
गरेको छ। डोजर भाडामा िगाउने लनमाार् व्र्वसार्ी सवारी साधन भाडामा ददन ेव्र्वसार् गने इजाजत 
प्राप् त व्र्ष्क्त भएको प्रमार् पेश नगरेको तथा सम्बष्न्धत मेलसन उपकरर्को स्वालमत्व सम्वन्धी प्रमार् 
नराखी उपभोक्ता सलमलतबाि भाडाको रकम भकु्तानी लिएको पाइएकोिे प्रमार् पेश हनु पना रु. 

भौ.नं./लमलत संस्था/ठेकेदारको नाम र्ोजना/कामको हववरर् हवि  रकम भाडा रकम 
8.5% कर 

95/7/18 पथृवी लनमाार् सेवा  िक्ष्मीमागा सडक ममात 
उपभोक्ता सलमलत 

88500 7522 

131/8/11 इन्िरनेशनि इष्न्जलनर्ररङ चम्पापरु र्वुा क्िव खेि मैदान  142000 12070 

135/8/12 अस्मो कन्सट्रक्सन िकुुनी हवफिी मागा 14000 1190 

199/9/15 अस्मो कन्सट्रक्सन शान्ती मागा लनमाार् उपभोक्ता 
सलमलत 

11505 9779 

260/9/28 पालथभरा कन्सट्रक्सन लडल्िीराम मागा स्तर उन्नती 33628 2858 

260/9/28 पावाती अष्म्बका कन्सट्रक्सन लडल्िीराम मागा स्तर उन्नती 27000 2295 

385/11/28 सीता कन्सट्रक्सन हवररङ नदद लनर्न्रर्  916019 77861 

894/3/30 आश्रपिु कन्सट्रक्सन हवररङ नदद लनर्न्रर् 124200 10557 

475/1/10 कन्काइ लबताा अजुानधारा 
नहवकरर्ीर् उजाा प्रा.लि. 

कन्काई हवताा नहवकरर्ीर् उजाा  650000 55250 

359/11/5 पावाती अष्म्बका कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.िी 

चेतन मैनािीको घरबाि बािो 
ग्राभेि  

76110 6469 

425/12/4 पाथीभरा कन्स्ट्रक्सन हवर् ुमागा स्तरउन्नती उ.स 53097 4513 

425/12/4 अस्मो कन्स्ट्रक्स्न हवर् ुमागा स्तरउन्नती उ.स 350209 29767 

587/2/26 पाठक लनमाार् सेवा हिुकुुच ु गाउँ जान े बािो 
हवस्तार  

27000 2295 

829/3/26 - हवररङ तथा घाग्र नदद लनर्न्रर् 35500 3017 

475/1/10 - कन्काइ लबताा अजुानधारा 
नहवकरर्ीर् उजाा प्रा.लि. 

300000 25500 

931/3/11 - पिु लनमाार् उ.स. 37885 3220 

714/3/17 - माष्झर्ान भाडो लनमाार् उ.स. 70500 6018 

551/2/18 - सरुुङ्गा खोिा लनर्न्रर् उ.स. 442477 37610 

495/1/30 - हवररङ्ग नदद लनर्न्रर् उ.स. 1249469 106204 

810/3/15 - सन्काह खोिा लनर्न्रर् 136166 11574 

1/10/5 पर्ािन 
पूवााधार 

पावाती अष्म्बका कन्स्ट्रक्सन 
प्रा.िी 

कन्काइधाम पर्ािन पूवााधार 
लनमाार् उ.स 

95461 8114 

जम्मा 423683 
 

 

 

 

 

423683 

24.  अधरुा आर्ोजना – आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौलतक र 
हवत्तीर् पक्षको सामहुहक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगलत कम हनुकुा प्रमखु कारर्हरु र 
सोको लनलमत्त ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तको पहहचान गनुापने, त्र्स्तो समीक्षामा सधुारका िालग चाल्न ुपने कदमहरु 
र ष्जम्मेवार व्र्ष्क्त उपर गनुापने कारबाही समते उल्िेख गनुापने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् तहिे र्स 
प्रकारको दाहर्त्व लबगत वषाहरुको समेत सादै आएको छ । र्सरी कानून हवपरीत सम्झौता गरी बषौसम्म 
पलन सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देष्खएन ।   
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 भौ.नं/लमलत कार्ाक्रमको हववरर् िागत अनमुान कार्ा सम्पन्न भकु्तानी रकम कैहफर्त 

810/3/25 सन्काह खोिा लनर्न्रर् 1544575 1546438 1500000 परुा कार्ा नभएको 
 

25.  सम्झौता अनसुार कार्ा नभएको - (गो.भौ.नं. 909/3/30) - उपभोक्ता सलमलतसंग लनमाार् कार्ाको 
सम्झौता गदाा एक आलथाक वषा लभर सम्पन्न हनुे गरी गनुापदाछ । सािबसालि रुपमा बजेि हवलनर्ोजन 
हनुे र्स्ता र्ोजनाहरुको कार्ा समर्मा सम्पन्न नहदुाँ नगरपालिकाको हवकास लनमाार्को कार्ा प्रभाहवत 
भएको हनुकुा साथै आ.व.२०७७।७८ मा समेत उक्त र्ोजनामा बजेि हवलनर्ोजन भएको पाईएन। तसथा 
समर्मै कार्ा सम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गनुापने देष्खन्छ। र्सबाि देष्खएका 
व्र्होराहरु लनम्नानसुार छन।्  

 

 क) डेिवुाबारी खेिकुद मैदान लनमाार् - भवन लनमाार्को बजेिबाि डेिवुाबारी खेिकुद मैदान लनमाार् 
गना रु. 15,45,072/- को िागत अनमुान स्वीकृत भई लमलत 2076/12/7 मा सम्झौता भएको र 
रु. 15,00,000/- भकु्तानी खचा भएकोमा रु. 15,46,083/- को मलु्र्ांकन भएको जनाई परैु रकम 
भकु्तानी भएको देष्खन्छ। तर लनमाार् स्थिमा परैु कार्ा सम्पन्न भई सकेको अवस्था नदेष्खएकोिे उक्त 
कार्ा रकमको आधारमा सम्पन्न जनाएको सम्बन्धमा र्हकन हनु ुपदाछ।  

 

26.  सम्झौता अनसुार कार्ा नभएको - उपभोक्ता सलमलतसंग लनमाार् कार्ाको सम्झौता गदाा एक आलथाक वषा 
लभर सम्पन्न हनुे गरी गनुापदाछ । तर पालिका र उपभोक्ता सलमलत बीच रु.1,35,48,965/- को कार्ा 
गने गरी सम्झौता भएकोमा र्स वषा रु.41,68,802/- को मारा कार्ा भएको पाईर्ो । सािबसालि 
रुपमा बजेि हवलनर्ोजन हनुे र्स्ता र्ोजनाहरुको कार्ा समर्मा सम्पन्न नहदुाँ पालिकाको हवकास 
लनमाार्को कार्ा प्रभाहवत हनुकुा साथै आ.व.२०७७।७८ मा समेत उक्त र्ोजनामा बजेि हवलनर्ोजन 
भएको पाईएन। तसथा समर्मै कार्ा सम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गनुापने देष्खन्छ । 

भौ.नं/लमलत उपभोक्ता/ठेकेदार कामको 
हववरर् 

सम्झौता रकम र्ो वषा खचा हाि सम्मको 
खचा 

कैहफर्त 

931/3/31 कन्काई ५ र ६ लबच 
सानो माई उ.स.  

पिु लनमाार् 2709531 2118608 2323160 दष्ण्डको कार्ा मार भएको 
ढिान हनु बाकँी रहेको 
अवस्थामा कार्ा स्वीकार 
नभएकोमा परुा कार्ा 
जनाई 

923/3/31 ष्शव मष्न्दर लनमाार् 
उ.स. 

मष्न्दर 
लनमाार् 

3088461 300000 300000  

382/11/28 वडा नं.5 भवन 
लनमाार् उ.स. 

भवन लनमाार् 6250973 1750194 2837500  

595/2/27 हवपन्न आवास  वडा नं. 3  1500000 - - मलु्र्ांकन कार्ा सम्पन्न 
पेश नभएको लनमाार् कार्ा 

 जम्मा 13548965 4168802 5460660  
 

 

 

27.  कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदनाः (गो.भौ.नं. 931/3/31) कन्काई ५ र ६ लबचको लसमानाको बािोमा सानोमाई 
पिु लनमाार् उपभोक्ता सलमलतसँग रु.26,59,531/- को िागत अनमुान स्वीकृत भई 2077/1/31 
मा सम्झौता भएको र प्रथम हवि 2077/3/1 मा रु. 14,31,986/- र दोश्रो हविबाि 
688,622/- समेत मलु्र्ांकन भएको रकम रु. 23,23,160/- मध्रे् रु. 2118608/- सम्पन्न 
भएको जनाई भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ । तर पिु लनमाार् कार्ा डण्डीको कार्ा सम्म भएको ढिान 
कार्ा बाँकी नै  रहेको अवस्थामा कार्ा सम्पन्न जनाई बास्तहवक कार्ा अधरुो रहको उष्चत देष्खएन ।  

 

28.  कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन: सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 117 मा सावाजलनक लनकार्िे 
सम्पन्न भएको लनमाार् कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन तर्ार गनुापने उल्िेख छ। कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ा 
गराउँदा कार्ा स्वीकार प्रलतवेदन पेश नगरी ६ र्ोजनामा रु.४०,२१,१३८। भकु्तानी खचा िेखेको 
देष्खन्छ। अत: लनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पािना गनुा पदाछ।   

 

29.  कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १२५(२) मा कुनै लनमाार्   
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कार्ा सम्पन्न भई रिुी सचर्ाउने दाहर्त्वको अवलध समाप्त भएपलछ प्राहवलधक कमाचारीबाि जाँचबझु गराई 
कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहिे उष्ल्िष्खत कानूनी व्र्वस्था 
बमोष्जम रिुी सचर्ाउने दाहर्त्वको अवलध समाप्त भएपलछ कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाइएन । 
कानूनी व्र्वस्थाको पािना नभएकोिे त्र्स्तो लनमाार् कार्ा स्वीकृत ड्रइङ लडजाइन वा स्पेलसहफकेशन 
बमोष्जम भए नभएको र्हकन हनु सक्ने अवस्था देष्खएन ।कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन नभएका केही 
उदाहरर्हरु 

गो.भौ.नं./लमलत हववरर् िागत अनमुान मलु्र्ाकंन भकु्तानी 
829/3/26 हवररङ तथा घाग्र नदद लनर्न्रर् 1029098 909291 883000 

530/2/8 कन्काई हवररङ नदद लनर्न्रर् पेश नभएको पेश नभएको 287000 

519/2/7 जगन पाण्डे चिुी पथ मागा लनमाार्  2061197 1182082 1182082 

516/2/5 हवपन्न पररवार आव 2101824 599919 435776 

808/3/25 नेपाि हवद्यतु प्रालधकरर् 18851225 पेश नभएको 4000000 

578/2/25 चम्पाकर बजार पवुा ढि लनमाार् 1534863 714964 679000 

595/2/27 वडा नं. 3 अलत हवपन्न वरग साझदेारी आवाश  3423936 पेश नभएको 1500000 

681/3/15 राजमागा नगरपालिका वडा नं 7 जोड्न ेसडक  4350794 2090673 1938213 

669/3/14 सामदुाहर्क भवन लनमाार् रामदरवार 589193 1029000 1000000 

665/3/8 सरुुङ्गाखोिा चप्रामरी अमरपथ जोड्न े 1235428 319437 303000 

663/3/8 आवास लनमाार् कार्ाक्रम  2101821 
 2120000 

389/11/28 माझीथान मष्न्दर लनमाार् उ.स 51500 पेश नभएको 50000 
509/2/5 श्री पशपुलत प्रा.हव हवद्यािर् व्र्वस्थापन 154350 पेश नभएको 150000 
527/2/7 शान्ती मागामा पेवसा सहहतको पक्की सडक नािा 103283 पेश नभएको 100000 
545/2/18 जानकी आ.हव 117598 पेश नभएको 115000 
 जम्मा   14743071  

30.  पुजँीगत बजेिमा चाि ु प्रकृलतका खचा - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 िे पुजँी सजृना नहनुे 
खािका हवतरर्मूखी तथा उपर्ोलगता नददने खचािाई लनरुत्साहहत गदै स्थानीर् तहिे अलधकतम प्रलतफि 
ददने र पुजँीको लनमाार् हनुे एवम ् उपर्ोलगता लसजाना हनु े गरी र्ोजना छनौि तथा कार्ाान्वर्न गनुापने 
कार्ाक्रम छनौि गरी पुजँीगत शीषाकमा समावेश गनुापने व्र्वस्था गरेको छ। तर पालिकािे पुजँी 
लनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृहर्द् नगने हकलसमका खचािाई हवलभन्न संघ संस्था, समूह, क्िव 
िगार्तिाई कार्ाक्रम र प्रस्तावको आधारमा पुँजीगत शीषाकबाि १९ कार्ाको िागी 
रु.1,72,38,160।- भकु्तानी ददएको पाईर्ो। र्स्तो खचामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ। 

  

31.  हवतरर्मखुी कार्ाक्रम – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 दफा 71 बमोष्जम व्र्र्को बजेि 
अनमुान आन्तररक आर्को पररलध लभर रही औष्चत्र्को आधारमा कार्ाक्रम तर्ार गने स्वीकृत गने र 
भकु्तानी गनुा पनेमा हवलभन्न संघ संस्थािाई अनदुान, तालिम, कार्ाक्रम, कृहष, खेिकुद, तिब, आलथाक 
सहार्ता िगार्तका ष्शषाकमा  हवत्तीर् समालनकरर् पषु्जगत अनदुानबाि कार्ाािर्िे रु.1,80,52,976। 
खचा गरी  हवतरर्मखुी कार्ाक्रम संचािन गरेको देष्खन्छ। अताः र्स्तो खचामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ।  

 

32.  अनदुानको अनगुमन – सावाजलनक लनकार्बाि उपिब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गना अनदुान उपिब्ध गराउने लनकार्िे समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । तर पालिकािे 
देहार्अनसुार कृहष, पश,ु शैष्क्षक सेवा, सामान खररद तथा हवलभन्न सहकारी संस्थािाई बीउपूँजी तथा अनदुान 
गरी रु.26,23,000। खचा िेखेका छन । तर पालिकाबाि लबतरर् भएको अनदुानको सहह सदपुर्ोग 
भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा सोबाि प्राप्त उपिव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान 
सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीलत तर् गरेका छैनन ्। तसथा अनगुमनिाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश 
तथा स्थानीर् तहबाि हवतरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्तरमा सधुार 
आएको र्हकन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

33.  नाफामूिक संस्थािाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६ हवतरर्मखुी 
खचािाई लनर्न्रर् गदै संघ तथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त रकमिाई स्थानीर् पूवााधार हवकास तथा 
दीघाकािीन पजुी लनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाि नाफा कमाउने उद्देश्र्िे स्थाहपत 
संस्थािाई अनदुान उपिब्ध गराउन लमल्दैन । नगरपालिकािे र्स वषा देहार्अनसुारका 3 विा 
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नाफामूिक संस्थाको िालग रु.44,40,000/- अनदुान उपिब्ध गराएको रकम लनर्लमत नदेष्खएको रु. 
गो.भौ.नं. नाफामिुक संस्था हववरर् रकम 

111/7/27 पथृवी वचत तथा ऋर् 
सहरकी संस्था 

र्वुा स्वरोजगार कार्ाक्रम 3400000 

130/8/10 कनकाई पोलििेष्क्नक 
इष्न्िचर्िु 

कार्ापालिकाको 2076/7/29 को लनर्ार्िे सभाबाि अनमुोदन गनेगरी 
सवारी साधन खररदबाि प्रमार् बेगर सोझै भकु्तानी 

1000000 

281/10/15 छहारी नेपाि कृहष 
सहकारी संस्था  

मकै हवहक्र हवतरर् 40000 

जम्मा 4440000 
 

4440000 

34.  गैरसरकारी संस्थामाफा त तालिम कार्ाक्रमाः (गो.भौ.नं.190/9/3) सावाजलनक खररद ऐन,2063 को 
दफा ४४ र ४६ जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अलभमखुीकरर्, सवािीकरर्, मिुप्रवाहीकरर् जस्ता कार्ा 
गैर सरकारी संस्था वा उपभोक्ता सलमलतबाि गराउदा लछिो, छररतो, प्रभावकारी र लमतव्र्र्ी हनुे भएमा 
र्स्तो कार्ा गैरसरकारी संस्था तथा उपभोक्ता सलमलतबाि गराउन सक्ने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे 
प्रलतस्पधाा तथा सूचना प्रकाष्शत नगरी गैरसरकारी संस्था तथा उपभोक्ता सलमलतबाि देहार् अनसुार तालिम 
संचािन गरेकोमा लछिो, छररतो तथा लमतव्र्र्ी भएको देष्खएन। अत: र्सरी सोझै प्रस्तावको आधारमा 
तालिम कार्ाक्रम संचािन गने कार्ामा लनर्न्रर् हनु ु पदाछ।र्वुा वगाको हवकास, लसपमिुक तालिम, 
लसपमिुक रोजगार, र्वुा उत्प्रेरर्ा आदद तालिमको िालग सरुुङ्गा जेलसजसँग 2076/7/22 मा संझौता 
भई रु. 3,45,000/- को िागत अनमुानमा रु. 3,45,000/- कार्ाािर्बाि भकु्तानी खचा िेखेकोमा 
देष्खएका व्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन ्।   

 

 (क) हवलभन्न सामाग्री भाडामा लिई रु. 75000/- भकु्तानी खचा िेखेकोमा भाडा बहाि कर रु. 
1000/- मार कट्टा भएकोिे नपगु भाडाकर रु. 6500/- असिु हनुपुने रु. 6500 

 

 (ख) प्रष्शक्षक ४ सेसनको प्रलतसेसन १५00/-िे 6000/- मार हनुेमा खाना, र्ातार्ात, बास खचा भनी 
रु. 55,000/- भकु्तानी खचा िेखेकोमा प्रष्शक्षर् अवलधको दैलनक भ्रमर् भत्ता नपाउने र दैलनक 
भ्रमर् भत्ताको िालग लनर्मानसुार भ्रमर् हवि संिग्न हनु ुपनेमा भ्रमर् हवि संिग्न नभएकोिे बढी 
भकु्तानी रकम 49,000/- असिु हनु ुपने रु. 49000 

 

 (ग) गैर सरकारकी संस्था माफा त तालिम कार्ाक्रम संचािन गरीएका केही उदाहरर्हरु लनम्नानसुार 
रहेका छन।् 

गो.भौ.नं./लमलत कार्ाक्रम संचािकको 
नाम 

कार्ा हववरर् नम्सा दर 

190/9/3 सरुुङ्गा जेलसज  लसपमिुक तालिम  345000 

290/10/15 चेतना नेपाि िाग ुऔषध 70000 

699/3/16 श्रृजनष्शि महहिा समहु अगरबत्ती तालिम 100000 
 

 

 

35.  ष्शषाक फरक खचााः (गो.भौ.नं 913/3/31) - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी 2064 को लनर्म 45 
अनसुार सािबसािी हवलनर्ोजन ऐन बमोष्जम सेवा तथा कार्ाहरुमा खचा गना हवलभन्न ष्शषाक तथा 
उपष्शषाकमा स्वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा कार्ाका लनलमत्त स्वीकृत सीमा लभर रही सोही प्रर्ोजनका 
िालग खचा गनुा पने व्र्वस्था छ। सामदुाहर्क भवन लनमाार् कार्ाको िालग सूचना प्रकाष्शत भएकोमा ररभर 
एडभरिाइष्जङ सलभासेज िाई रु. 183226/- पुषँ्जगत बजेि भवन लनमाार् ष्शषाकबाि भकु्तानी खचा 
िेखेको देष्खन्छ । बजेि खचा बगीकरर् अनसुार उक्त खचा कार्ाािर् संचािन वा कष्न्िन्जेन्सी रकमबाि 
खचा िेख्न ुपनेमा पुषँ्जगत बजेिको भवन लनमाार् ष्शषाकबाि खचा िेखेको देष्खन्छ । लनर्माविीको पािना 
हनु ुपदाछ।   

 

36.  उपभोक्ता सलमलतिाई मू. अ. कर - मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनसुार मू.अ.कर 
लबजक जारी भएको अवस्थामा मार मू.अ.कर भकु्तानी ददन लमल्न ेतथा सोही ऐनको दफा १५ मा दताा 
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नभएको व्र्ष्क्त वा फमािे मू.अ.कर उठाउन वा असूि गना नलमल्ने व्र्वस्था छ। उपभोक्ता संस्थाहरु गैर 
नाफामूिक संस्था भएका र मू.अ.करमा दताा पलन नहनुे तथा मूल्र् अलभवृहर्द् करमा दताा भएका फमासँग 
कारोबार भएको लबजक बेगर काननुताः त्र्स्ता संस्थािाई मू.अ.कर भकु्तानी ददन लमल्ने देष्खंदैन। 
पालिकािे लनम्नलिष्खत र्ोजनाको िागत अनमुान तर्ार गदाा लनमार्ा सामाग्रीको मलु्र्मा मू.अ.कर थप 
गरी िागत तर्ार गरी सोही दरमा उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गरी मूल्र् अलभवृहर्द् करवापतको रकम 
भकु्तानी ददएको छ। तपलसि बमोष्जम भकु्तानी भएको मू.अ.कर रु.116710। असूि हनुपुने देष्खएको 
रु. 

भौ.नं./लमलत हववरर् ईिा खररद हवि रकम मलु्र्ाकंन 
रकम 

कर हवजक बेगर 
भकु्तानी 

बढी म.ुअ.कर 

46/6/14 वडा कार्ाािर् कम्पाउण्ड  41000 102088 61088 7941 

256/9/27 र्ोगी नरहरीनाथ सालिक - 106233 106233 13810 

909/3/30 ईिवुाबारी खेिकुद मैदान 88495 139417 50922 6619 

295/10/15 पालथभरा परोपकार संस्था भवन 44400 59584 15184 1973 

881/3/29 कन्काई मा.हव. शौचािर् लनमाार् 187500 447820 260240 33831 

43/6/14 वडा नं. 5 भवन लनमाार् 271500 282796 81296 10567 

382/11/28 कन्काई नहवकरष्र्र् उजाा - 175974 175974 22876 

475/1/10 सनुौिोवस्ती सामदुाहर्क भवन 48000 143360 95360 12396 

736/3/18 गापनी सामदुाहर्क भवन लनमाार् 142465 193984 51519 6697 

जम्मा 116710 
 

 

 

 

 

 

 

116710 

37.  ईन्धन खचा – (गो.भौ.नं 894/3/30) - कार्ाािर्िे हवररङ नदद लनर्न्रर् तथा तिबन्दको िालग 
उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गरी रु. 1967000/- भकु्तानी खचा िेखेकोमा इन्धन खररद र मेलसन 
चिेको घण्िाको तािमेि भएको देष्खएन । कार्ाािर्बाि मलु्र्ांकन भएको मािो कार्टने कार्ा पररमार्को 
तिुनामा उपभोक्तािे बढी इन्धन खचा गरेको लबि पेश गरेको देष्खन्छ । नमसा अनसुार 0.35 घ.लम. 
बकेि क्षमता भएको एक्साभेिरको इन्धन खचा (प्रलतघन लमिर) सवै प्रकारको मािोको काममा औषत 
0.20 लििर हनु आउँछ। प्राहवलधकिे मलु्र्ांकन गरेको कुि जम्मा कहिङ कार्ाको तिुनामा बढी 
इन्धनको हवि पेश गरेको देष्खर्ो। वास्तहवक स्वीकृत नमसा अनसुार भन्दा बढी हनुे गरी इन्धन हवि 
राखी भकु्तानी भएको सम्बन्धमा र्हकन हनु ुपने देष्खन्छ।  

 भौ.नं./लमलत हववरर् मलु्र्ाकंन रकम औषत अनसुार 
िाग्ने लडजेि 
लि. 

दर िाग्ने 
रकम 

हवि पेश 
रकम 

बढी रकम 

894/3/30 हवररङ नदद 
लनर्न्रर् 

16050.9 
घ.लम. 

1524758 5617 95 533615 701294 1676779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  जनश्रमदान - सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सलमलत वा 
िाभग्राही समदुार्िाई लनमाार् कार्ाको लबि भकु्तानी ददँदा िागत अनमुानमा रहेको मलु्र् अलभबहृर्द् कर, 
ओभरहेड कष्न्िन्जेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । 
जस अनसुार लनम्न लनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता सलमलत माफा त गराउँदा उपभोक्ता सलमलत र पालिकािे 
बेहाने अंश उल्िेख गरी सम्झौता भएको देष्खन्छ । तर लनमाार् कार्ा सम्पन्न गदाा घिी मूल्र्ांकन भएको 
अवस्थामा अनपुालतक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेष्खएकािे उक्त रकम असूि हनुपुने रु. 
भौ.नं./लमलत हववरर् भकु्तानी िागत उपभोक्ता प्रलतशत लनमाार् 

व्र्ावसार्ी 
रकम 

248/9/25 सगरमाथा मागा सडक ममात 
उपभोक्ता सलमलत 

700000 720566 41153 5.71 अस्मो 
कन्सट्रक्सन  

680200 

261/9/28 दष्क्षर् जाने बािो ग्राभेि 200000 206079 6079 2.94   

267/9/29 सडक ममात उ.स. 60000 63141 3141 4.97 अस्मो 63502 

 

 

 

 

 

 

433521 
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कन्सट्रक्सन 

276/10/15 ह्यम पाइप खररद उ.स. 650000 668912 18912 2.82   

280/10/15 धनषुकोिी मागा उ.स. 200000 206165 6465 2.99 पथृवी लनमाार् 
सेवा 

183000 

285/10/15 राजमागा जोड्ने सडक उ.स. 200000 205824 5824 2.82 पथृवी लनमाार् 
सेवा 

195000 

295/10/15 पालथभरा परोपकार उ.स. 350000 361653 11653 3.22   

299/10/15 िष्क्ष्मपरु चोक नािा लनमाार् 
उ.स. 

300000 310587 10587 3.40   

300/10/16 वनपथ सडक उ.स. 200000 154520 4420 2.86 पालथभरा 
कन्सट्रक्सन  

135990 

923/3/31 ष्शव मष्न्दर लनमाार् उ.स. 3000000 3088461 88461 2.86   

881/3/29 कन्काई शौचािर् भवन उ.स. 2500000 2510278 88461    

433/12/4 कन्काई नदद लनर्न्रर् उ.स. 1000000 2068408 68408 3.30   

876/3/29 हव.हप. वन बाहिका उद्यान 
लनमाार् 

1000000 1029494 49865 2.86   

822/3/26 हवररङ नदद लनर्न्रर् 1000000 1030092 30092 2.92   

जम्मा 433521    

 
39.  भेररर्सन- सम्झौताको बुदँा नं. 12 मा शरुु िागत अनमुानमा कुनै आइिमहरुमा पररवतान हनुे भएमा 

अलधकार प्राप्त व्र्ष्क्त/कार्ाािर्बाि िागत अनमुान संसोधन गरे पश्चात मार कार्ा गराउन ु पने, र्सरी 
िागत अनमुान संसोधन नगरी कार्ा गरेमा उपभोक्ता सलमलत नै ष्जम्मेवार हनुे उल्िेख छ। साथै सावाजलनक 
िेखा सलमलतको लनदेशन र सडक हवभागको पररपर अनसुार आइिम वाइज भेररएसन वेगर भकु्तानी नगना 
लनदेशन ददएको अवस्थामा सम्झौता अनसुार उपभोक्ता सलमलतिाई अष्न्तम भकु्तानीमा िागत अनमुान 
संसोधन तथा भेररर्सन स्वीकृती वेगर देहार् अनसुार भकु्तानी भएको रु 72,38,635/- सम्बन्धमा सधुार 
हनु ुपदाछ।उदाहरर्का रुपमा केहह र्ोजनाहरु लनम्नानसुार रहेका छन।् 

गो.भौ.नं/लमलत हववरर् 

िागत अनमुान मलु्र्ाङ्कन 

आइिमवाइज 
भेररएसन 

85/7/8  ममात सम्भार उ.स. 617420 630920 13500 

110/7/5  सडक ममात उ.स. 154566 155019 16984 

165/9/1  लमनाि लतमील्सीना पाका  205784 205784 6975 

179/9/2  हव हप शालिक उद्यान लनमाार्  1207535 1238925 31389 

192/9/15  धनपलत संग्रौिा घर सडक ग्राभेि 205813 209904 4091 

923/3/31  ष्शव मष्न्दर लनमाार् उ.स. 3088461 3128313 39851 
881/3/9  कन्काई मा.हव. शौचािर्  2510278 2514770 341938 
456/12/6  कोसेिी घर प्रवधान  165000 1849215 199215 
863/3/29  बाघखोिा लनर्न्रर् उ.स. 514963 515111 126365 
475/1/10  कन्काई लबताा अजुान नहवकरर्ीर् उजाा तथा फोहोर मैिा 

व्र्वस्थापन प्रा.लि. 
5548199 5565244 17044 

852/3/28  जनजाततृी भवनमा स्िेज  102900 129620 26720 
786/3/24  हवजवुानी मागा सडक  1194970 1290202 95231 
794/3/24  खोिा लनकास मागा 291168 303025 11857 
560/2/20  अलतथी स्वाबिम्बन उ.स. 3368305 3430593 52288 
553/2/29  श्रलमक स्वाबिम्बन उ.स. 2649267 2337195 3120721 
736/3/18  गार्री सामदुाहर्क भवन  1030251 1125918 95667 
719/3/18  धनषुकोिी जगनपाण्डेचिुी मागा 2061197 2065438 263062 
617/2/29  कन्काई नदद लनर्न्रर् उ.स. 2068408 2122750 54341 
603/2/28  जनपथ जोड्ने बािो ग्राभेि उ.स. 1500525 1452215 48310 
698/3/16  जामनुबारी डे्रन लनमाार् 1444185 1457539 13353 
351/11/5 देउरािी िोि दष्क्षर् हदैु बरु्द् मागा सम्म स्तरउन्नती तथा 

ग्राभेि उ.स 
257293 257572 

13379 

 
402/11/29 पदम सेल्वारको घरपूवाको पैनी सधुार उ.स 103715 102917 13151 
494/1/29 गोपाि चन्द्र मागा स्तरउन्नती उ.भो.स 206834 206962 8400 
506/2/5 भािखुोिा पिु लनमाार् उ.स 411769 412508 11273 
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545/2/18 बािो स्तरउन्नती उ.स. सधुार मागा ढि लनमाार् 208742 238010 45074 
562/2/20 इिाका प्रहरी  कार्ाािर् कम्पाउण्ड  वाि लनमाार् उ.भो.स 257787 301379 102653 
565/2/21 जनचेतना आ.हव 3 घेरावारा लड.हप.लस 77257 78664 8275 
603/2/28 धमाराज पोखरेिको घर हदैु जर् पराजिुीको घर पूवा जनपथ 

जोड्ने बािो ग्राभेि 
1500525 1452215 44891 

604/2/28 कालिमाता मष्न्दर लन.उ.स 51450 51634 24064 
606/2/286 जकेु खोिा उत्तार बाघे खोिा लनर्न्रर् उ.स 310249 311106 18548 
620/2/29 राजमागा उत्तर चचा पूवा ददनेश ष्शवाकोिीको घर सम्म जोड्ने 

बािो ग्राभेि उ.स 
15674 162898 35457 

660/3/7 साङाकर्छ्योलिङ बोर्द् गमु्बा वडा नं 4 207314 207454 11161 
661/3/8 श्री कृर् मष्न्दर जेष्ठ नागररक चौतारी लनमाार् उ.स 103095 110982 24541 
- िक्ष्मीमाता कन्ट्रक्सन कम्पनीिे कार्ाािर् भवन लनमाार् 29460728 19473449 1085964 
- वडा नं. 5 भवन लनमाार् उ.स. 3243250 3330699 87449 
- देहवडाडा लनमाार् सेवाबाि लरवेर्ी मारेग कािोपरे 14770560 9100953 1125453 

जम्मा 7238635  
40.  गतवषाको भकु्तानी - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, ६४ को लनर्म ४०(७) बमोष्जम चाि ु वषाको 

बजेििे नखाम्ने गरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अवस्थामा कार्ाािर् प्रमखु र सम्बन्धीत कोष तथा 
िेखा लनर्न्रक कार्ाािर्बाि श्रावर् १५ गते लभर भकु्तानी बाँकीको हववरर् प्रमार्ीत गरी राख्न ु पने 
व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे 2075/76 मा हवलभन्न संस्था, उपभोक्ता सलमलत, फमाहरुिाई रु. 
88,63,880/- भकु्तानी ददन बाँकी रहेको हववरर् राखी र्ो वषा भकु्तानी गरेको देष्खन्छ । वाहषाक 
बजेििे नखाम्न े गरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको िालग सम्झौता गरेको कारर् रकम भकु्तानी ददन बाँकी 
रहेको देष्खएकोिे वाहषाक बजेििे बहवुहषार् कार्ाक्रम स्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक र्स प्रकारको 
दाहर्त्व शृ्रजना हनु ेगरी खचा गने र प्रमाष्र्त भकु्तानी बाकीको हववरर् बेगर नगरसभाबाि लनर्ार् गराई 
खचा िेखेकोिे लनर्मको व्र्वस्था पािना नगरी र्स्तो खचा िेख्न लमल्ने होइन।  

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको नाम  िागत सम्झौता लमलत सम्पन्न गनुापने भकु्तानी 
पाउने 

मलु्र्ाङ्कन 

34/6/8 कोशेिी घर लनमाार् 600000 1150000 075/2/29 076/3/15 1000000 1105692 

40/6/12 हवपन्न घर लनमाार् 
उ.स 

220000 959943 076/3/30 076/3/30 850000 959943 

43/6/14 5 नं वडा कार्ाािर् 
भवन लनमाार् उ.स 

912694 3243250 076/3/15 076/3/15 837500 2558963 

46/6/14 

68/7/6 

वडा कार्ाािर् 
कम्पाउण्ड वाि रंग 
रोगन 

900000 961778 076/6/30 076/6/30 900000 980599 

179/9/2 हवहप शालिक तथा 
उद्यान लनमाार् 

464000 1207535 075/11/13 नभएको 1050000 1238925 

256/9/27 र्ोगी नरहरी नाथ 
शालिक  

300000 981965 076/1/27 076/3/20 800000 983761 

459/12/6 कोशिी घर प्रवधान 400000 1650000 076/12/29 076/3/30 1000000 1849215 

861/3/29 राजमागा देष्ख 
नगरपालिका 

440241 4350794 075/10/29 076/3/15 2426380 2554085 

जम्मा 8863880 12231183 

 
 

 

41.  सामाष्जक सरुक्षा कराः (गो.भौ.नं 179/9/2) - आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा 
भकु्तानीमा अलग्रम कर कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ ।कार्ाािर्िे हवहप शालिक तथा उद्यान लनमाार् कार्ामा 
डोर हाष्जरी वापत रु.4,26,000।- भकु्तानी गरेको देष्खन्छ । डोर हाष्जरीको 1 प्रलतशतिे हनुे 
रु.4,260। सामाष्जक सरुक्षा कर वापत कहट्ट नगरेकोिे, कर कट्टी रकम सम्बष्न्धतबाि असिु गरी 
संघीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु. 

 

 

 

4260 

 

42.  लनष्ज संस्थाको भवन लनमाार् - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 73  उपदफा 7 
बमोष्जम कार्ापालिका को सभाबाि स्वीकृत ष्शषाक बाहहर गई बजेि खचा गना पाउने छैन भन्ने व्र्वस्था  

 



  17 
 

दफा भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौि 

छ। उजाा उत्पादन तथा हवतरर् कार्ाको िालग पाचौ नगरसभाबाि शेर्र खररद गना रु.50,00,000/- 
बजेि व्र्वस्था भई कन्काई लबताा अजुान नहवकरर्ीर् उजाा तथा फोहोर मैिा व्र्वस्थापन कम्पनी 
प्रा.लि.सँग सम्झौता भएको तर पलछ उक्त रकम सेर्र खररद नभई भवन लनमाार् तथा घेरावार उपभोक्ता 
सलमलत गठन भई 2077/3/15 लभर कार्ा सम्पन्न गने गरी लमलत 2077/1/2 मा सम्झौता  भई 
रु. 55,48,199/- को िागत अनमुानमा रु. 50,00,000/- नगरपालिका र रु.5,48,199/- 
उपभोक्ता सलमलतबाि व्र्होने गरी सम्झौता भएकोमा र्सरी लनजी संस्थाको भवन लनमाार् नगरपालिकाबाि 
रकम भकु्तानी गना पाउने ऐन लनर्ममा व्र्वस्था भएको नदेष्खएकोिे काननुी आधार बेगर र्सरी भकु्तानी 
खचा िेख्न ेकार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ।  

 क) भकु्तानीमा कर - आर्कर ऐन 2058 को दफा 89 मा उपभोक्ता सलमलत माफा त काम गराउने गरी 
गररएको 50 िाख रुपैर्ाँ भन्दा बढीको भकु्तानी रकममा 1.5 प्रलतशतका दरिे करकट्टी गनुा पने 
उल्िेख छ। कार्ाािर्िे उपभोक्ता सलमलतिाई र्ो वषा 50 िाख भन्दा बढी भकु्तानी गरेकोमा रु. 
75,000/- अलग्रम कर कट्टा गनुा पनेमा रु. 34,133/- मार कर कट्टा गरेकोिे नपगु कर रकम रु. 
40,867/- गरी संघीर् संष्चत कोष खातामा दाष्खिा गनुापने रु. 

 

 

 

 

40867 

 

43.  वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् – वडा नं. ५ कार्ाािर् भवन लनमाार् गना रु. 32,43,250/- को िागत 
अनमुान स्वीकृत भई ष्ज.स.स. बाि रु.20,00,000/- नगरपालिकाबाि रु.8,37,500/- र उपभोक्ता 
सलमलतबाि रु. 4,05,750/- व्र्होने भनी लमलत 2076/3/15 लभर कार्ा सम्पन्न गने गरी लमलत 
२०७६।०२।२१ मा सम्झौता भई रु.33,30,699/- को मलु्र्ांकन र रु.30,29,396/- को 
भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ । उक्त लनमाार् सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन ्।   

 

 क)दोहोरो खचााः ष्जल्िा समन्वर् सलमलत र नगरपालिकाबाि समेत रु.28,37,500/- सम्झौता अनसुार 
भकु्तानी खचा िेख्न ु पनेमा रु.30,29,396/- भकु्तानी खचा भई बढी भकु्तानी रु.191,896/- मध्रे् 
म.ुअ. कर हवि रकममा थप भएको रु.97,१77/- समेत रहेको छ। उपभोक्ता सलमलतिे कार्ा गराउदा 
म.ुअ.कर िाग्ने वस्त ु सेवा भाडा आदद रकममा दर हवश्लषेर् गदाा नै म.ुअ.कर समेत जोलड दर कार्म 
गररएकोिे लनमाार् व्र्वसार्ीबाि गराएको देखाई म.ुअ.कर थप गरी भकु्तानी खचा दोहोरो हुँदा सम्झौता 
भन्दा बढी भकु्तानी असिु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

191896 

 

 ख)सोधभनाााः ष्जल्िा समन्वर् सलमलतबाि प्राप्त हनु ु पने रकम रु.20,00,000। मध्रे् 
रु.12,00,000। प्राप्त  भएको र रु.8,00,000/- प्राप्त हनु बाँकी रकम समेत नगरपालिकाबाि 
भकु्तानी खचा भएकोिे स्वीकृत वाहषाक बजेि भन्दा बढी खचा भएको रकम सम्बन्धीत लनकार्बाि 
सोधभनाा प्राप्त गरी हहसाब लमिान हनु ुपने रु.  

 

 

 

800000 

 

44.  लबजवुानी मागा कािोपरे – ठेक्का नं.2/076/77 हवजवुानी मागा कािोपरे कार्ाको िालग रु. 
1,45,72,223/- को िागत अनमुान स्वीकृत भई लमलत 2077/3/15 लभर कार्ा सम्पन्न गने गरी 
सवैभन्दा घिी कबोि गने लनमाार् व्र्वसार्ी लभमेश्वर कन्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग रु.1,02,76,266/- को 
सम्झौता लमलत 2077/2/11 मा भएको र कार्ा सम्पन्न रु.97,86,690/- भई भकु्तानी खचा भएको 
देष्खन्छ। उक्त फाइि अध्र्र्न गदाा देष्खएका व्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन ्।  

 

 क)हवि भपााइाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको हविभपााइ सहहतको 
िेखा राख्न ुपने व्र्वस्था रहेको छ। प्रोलभजनि सम वापत ल्र्ाव िेस्ि रु.75,000/- भकु्तानीमा सो को 
लनर्मानसुार पेश गनुापने खचाको हवि भरपाई पेश नभएकोिे हवि भरपाई बेगर प्रोलभजनि सम भकु्तानी 
रकम असिु हनु ुपने रु.  75000 

 

 ख)पूवालनधााररत क्षलतपूलतााः सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 (संसोधन 2076) लनर्म 120 अनसुार हवशेष 
पररष्स्थलत परी लनमाार् व्र्वसार्ीिे प्रर्ास गदाा गदै सम्झौतामा उल्िेष्खत समर् लभर लनमाार् कार्ा सम्पन्न नभएमा 
म्र्ाद थपको िालग 21 ददन अगाडी लनवेदन ददन ुपने व्र्वस्था छ। लनमाार् कार्ा लमलत 2077/3/15 लभर 
सम्पन्न गनुा पनेमा दताा नं. 780 लमलत 2077/3/25 मा मार लनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको लनवेदन 
पेश भएकोिे 9 ददनको सम्झौता अनसुार म्र्ाद थप नभएको अवस्थामा 0.05 प्रलतशतिे पवुालनधााररत 40584 
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क्षतीपतुी वापत रु.40,584/- असिु हनु ुपने रु. 

45.  लनमाार् कार्ा लमतव्र्र्ी रुपमा नभएको - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी 2064 को लनर्म 45 अनसुार 
सरकारी रकम लनकासा दददा वा खचा गदाा लनर्लमतता लमतष्व्र्ता, कार्ा दक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को 
दृहष्टकोर्िे स्वीकृत िागत खचाको लसमा लभर रही कार्ाक्रम संचािन गररएको र िागतको तिुनामा प्राप्त 
प्रलतफि मनालसव छ भनी हवश्वस्त हनु ु पने उल्िेख छ। कार्ाािर् र उपभोक्ता सलमलत लबच िागत 
अनमुानको दरमा सम्झौता भई लनमाार् कार्ा गराई सलमलतिे पनु लनमाार् व्र्वसार्ीबाि गराउने गरेको 
देष्खन्छ। कार्ाािर्िे लनमाार् व्र्वसार्ीबाि कार्ा गराउदा २० देष्ख ५० प्रलतशत सम्म घिेर कार्ा गने 
र बचत रकम पून: सलमलतबाि गराउने गरेको देष्खर्ो । जसबाि एउिै कार्ामा दोहोरो नभएको भनी 
हवस्वस्त हनु सहकने अवस्था देष्खएन। अत लनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार प्रलतस्पधाात्मक रुपमा गराई 
लमतव्र्र्ी र कार्ादक्ष रुपमा हनुे देष्खन्छ। र्स सम्बन्धमा सम्बन्धीत लनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ।  

 

46.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर कट्टी – आलथाक ऐन, २०७६ िे गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाािर्िे 
२०७६।२।१६ देष्खको ठेक्का वा करार अन्तगातको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रलतशत 
सम्बन्धीत राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रलतशत सम्बन्धीत फमािाई भकु्तानी ददनपुने उल्िेख छ । तर 
पालिकािे देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार ५० प्रलतशत रकम रु.2,09,060।कट्टी गरी राजस्व 
दाष्खिा नगरी फमािाई न ैभकु्तानी ददएको देष्खन्छ । तसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश 
हनुपुने रु. 

गो.भौ.नं. संस्था/ठेकेदार कामको हववरर् भकु्तानी रकम म.ुअ.कर 
रकम 

५० प्रलतशत 
म.ुअ.कर 

276/10/15 
पषु्जगत 

पानस लसमेन्ि कंकृत 
(600976480) 

ह्यमु पाइप खररद  715500 143100 71550 

921/3/31 
पषु्जगत 

पानस लसमेन्ि कंकृत 
(600976480) 

ह्यमु पाइप खररद  307100 32042 16021 

843/3/27 
पषु्जगत 

लसजजी इष्न्जलनर्ररङ 
एण्ड इन्भारोमेन्िि 

- - 20930 10465 

718/3/18 
पषु्जगत 

किश एड्भरिाइष्जङ्ग 
(304371194) 

- - 25935 12967 

655/3/7 
पषु्जगत 

पानस लसमेन्ि कंकृत 
(600976480) 

- - 51157 25578 

3/५/५ पषु्जगत - हररनन्दन मागा कािोपरे 615074 79959 39979 

6/5/5 पषु्जगत - र्ोलग नरहरीनाथ शालिक 
लनमाार् 

500000 65000 32500 

जम्मा 209060 
 

 

 

 

 

 

209060 

 

47.  महोत्सव तथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, 
हवरामी, संस्कृलत िगार्तमा आलथाक सहार्ता ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था गरेको देष्खदैन । तर पालिकािे 
र्स वषा उत्सव महोत्सव,  धालमाक, सामाष्जक, साँस्कृलतक प्रकृलतका कार्ामा पूषँ्जगत बजेिबाि रु. 
46,90,188/- खचा गरेको छ ।  

 

48.  उपभोक्ता सलमलतिाई मू. अ. कर - मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनसुार मू.अ.कर 
लबजक जारी भएको अवस्थामा मार मू.अ.कर भकु्तानी ददन लमल्न ेतथा सोही ऐनको दफा १५ मा दताा 
नभएको व्र्ष्क्त वा फमािे मू.अ.कर उठाउन वा असूि गना नलमल्ने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता संस्थाहरु 
गैर नाफामूिक संस्था भएका र मू.अ.करमा दताा पलन नहनुे तथा मूल्र् अलभवृहर्द् करमा दताा भएका 
फमासँग कारोबार भएको लबजक बेगर काननुताः त्र्स्ता संस्थािाई मू.अ.कर भकु्तानी ददन लमल्ने देष्खंदैन 
। पालिकािे लनम्नलिष्खत र्ोजनाको िागत अनमुान तर्ार गदाा लनमार्ा सामाग्रीको ढुवानीमा मलु्र्मा 
मू.अ.कर थप गरी िागत तर्ार गरी सोही दरमा उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गरी मूल्र् अलभवृहर्द् 
करवापतको रकम भकु्तानी ददएको छ ।ष्जल्िा दररेिबाि कार्म रेिमा म.ुअ.कर थप गरी दररेि 
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मलु्र्मा राखेको तर खररद हवि सो दर भन्दा कम भई सकेको अवस्थामा मू.अ.कर भकु्तानी भएको  
रु.15831 असूि हनुपुने देष्खएको रु. 

गो.भौ.नं./लमलत उपभोक्ता सलमलत हववरर् कार्म दररेि खररद दररेि म.ुअ.कर भकु्तानी 

119/7/28 बािो ममात उ.स. ग्राभेिको कार्ा 96750 - 12577 

43/6/14 वडा नं. 5 भवन लनमाार् उ.स. भवन लनमाार् 180259 155223 3254 

जम्मा 15831 

 

 

15831 

49.  उपभोक्ता सलमलतिाई लसमाभन्दा बढीको कार्ा – सावंजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(१) 
मा रु.१ करोडसम्म िागत अनमुान भएको सोही आलथाक वषा लभर सम्पन्न गना सहकने लनमार्ा कार्ा मार 
सम्बष्न्धत उपभोक्ता सलमलतबाि गराउन सहकने तथा उक्त िागतमा मूल्र् अलभवृहर्द् कर, ओभरहेड, 

कष्न्िन्जेन्सी र जनसहभालगताको अंश समेतको रकम समावेश हनुे व्र्वस्था छ । तर कनकाई 
नगरपालिकािे रु.1,08,82,945/- िागत अनमुान भएको बहवुहषार् 1 र्ोजनामा उपभोक्ता सलमलतबाि 
गराएको पाइर्ो । जसमा र्स वषा रु. 59,78,454/- खचा िेखेको छ । तसथा सावाजलनक खररद 
लनर्माविीमा भएको व्र्वस्था हवपरीत हनुे गरी र्स्ता ठुिा आर्ोजना लनमाार्को कार्ा उपभोक्ता 
सलमलतबाि नगरी प्रलतस्पधाात्मक र लमतव्र्र्ी हनुे गरी बोिपरको माध्र्मबाि हनुपुदाछ । 

उपभोक्ता सलमलत कामको हववरर् िागत रकम भकु्तानी 
रकम 

राजमागा देष्ख नगरपालिका जोड्न ेसडक लनमाार् सडक लनमाार् ब्िक राख्न े 10882945 5978454 
 

 

 

50.  जहिि संरचना लनमाार् – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सलमलतहरुिाई मेष्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूिक कार्ाको ष्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पालिकािे आर.लस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सहहतका भवन, पिु, कल्भिा, ओभरहेड िंकी 
लनमाार्, ग्रामीर् हवद्यतुीकरर् िगार्तका जहिि प्राहवलधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना लनमाार् कार्ा 
समेत उपभोक्ता सलमलतहरु माफा त ्गराउन ेगरेको देष्खर्ो । र्स्ता कार्ा व्र्ावसाहर्क र अनभुवी लनमाार् 
व्र्वसार्ी फमाबाि बोिपर प्रलतस्पधाा मापाmत ्गराउन उपर्कु्त हनुे देष्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु 
र्सप्रकार रहेका छन : 

गो.भौ.नं./लमलत उपभोक्ता सलमलत हववरर् सम्झौता 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

3/5/5 हरर नन्दन मागा कािोपरे उ.स. सडक कािोपर ेकार्ा 3826195 1913097 

923/3/31 ष्शव मष्न्दर उ.स. ष्शव मष्न्दर लनमाार् 3088461 3000000 

382/11/28 ५ वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् भवन लनमाार् 6250973 3750194 

882/3/29 हवद्यतु हवस्तार उ.स. हवद्यतु हवस्तार 1049004 1000000 

475/1/10 कन्काई नहवकरष्र्र् उजाा भवन लनमाार् 5548199 5000000 

841/3/27 खानेपानी मागा कािोपरे उ.स. हपच गने कार्ा 2087677 2000000 

547/2/18 खानेपानी मागा कािोपरे उ.स. हपच गने कार्ा 818788 750000 

560/2/20 अलतलथसडन रोड कािोपर ेउ.स. हपच गने कार्ा 3368305 3420593 
 

 

 

51.  जनश्रमदान – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 
समदुार्िाई लनमाार् कार्ाको लबि भकु्तानी ददँदा िागत अनमुानमा रहेको मलु्र् अलभबहृर्द् कर, ओभरहेड 
कष्न्िन्जेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ु पने व्र्वस्था छ । जस 
अनसुार लनम्न लनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता सलमलत माफा त गराउँदा उपभोक्ता सलमलत र पालिकािे बेहाने 
अंश उल्िेख गरी सम्झौता भएको देष्खन्छ । तर लनमाार् कार्ा सम्पन्न गदाा घिी मूल्र्ांकन भएको 
अवस्थामा अनपुालतक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेष्खएकािे उक्त रकम असूि हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

267596 
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गो.भौ.नं उपभोक्ता सलमलत सम्झौता 
रकम 

कार्ा सम्पन्न 
रकम 

उपभोक्तािे व्र्होने 
% 

घिी अनपुालतक कट्टा 
गना 

6/5/5 र्ोगी नरहरी नाथ सालिक 
लनमाार् 

981965 528364 18.54 69594 

882/3/29 हवद्यतु हवस्तार उ.स. 1049004 1029764 4.68 18428 

894/3/30 हवररङ नदद लनर्न्रर् उ.स. 2106006 2024915 5 43330 

863/3/30 बाघे खोिा लनर्न्रर् उ.स. 524963 515111 5 10644 

873/3/29 महहिा मागा पिु लनमाार् उ.स. 309998 167705 52.56 69501 

519/2/7 जगनपाण्डेचिुी पथमागा लनमाार् 2098000 1182082 4.67 56099  

जम्मा 267596 
 

52.  लनमाार् सामग्री परुा प्रर्ोग नभई बाकँी रहेको - सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 
97(4)अनसुार परैु जडान नभएको अवस्थामा मौज्दात रहेको पाइपको मलु्र् किाइ लबचछाइएको मार 
मलु्र् भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे उपभोक्ता सलमलतसँग गरेको लनम्नानसुारको सम्झौतामा 
देहार् अनसुारको रु.17,56,011।- फरक परेको सम्वन्धमा र्हकन हनु ु पने देष्खन्छ। साथै, प्रदेश 
आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2074 पररचछेद 8 अनसुार सरकारी सम्पत्तीको िागत राखी हानी नोक्सानी 
नहनुे गरी उष्चत संरक्षर् तथा ममात सम्भार गरी श्रोत साधनको उष्चत रुपमा उपर्ोग हनु ुपने उल्िेख 
छ। उपभोक्तािे लनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गना खररद गरेको हविमा उल्िेष्खत सामानको पररमार् नापी 
हकताबमा उल्िेख नभएकोिे लनम्नानसुार उक्त मौज्दात बाँकी सामग्री पून: प्रर्ोग भएको प्रमार् पेश हनु ु
पदाछ। 

भौ.नं/लमलत उपभोक्ता सलमलत खररद पररमार् नापीको पररमार् फरक पररमार् रकम 

921/3/31 ह्यमु पाइप खररद उ.स 30 विा 1 विा 29 278522 

276/10/15 ह्यमु पाइप खररद उ.स 54 - 54 646812 

821/3/26 हवद्यतु हवस्तार पोि 
खररद 

38 - 38 261000 

724/3/18 ह्यमु पाइप खररद उ.स 10 - 10 125000 

724/3/18 ह्यमु पाइप खररद उ.स 32 - 32 444677 

जम्मा 1756011 

 
 

 

53.  सोझै खररद – (गो.भौ.नं./लमलत 907/2077/3/30) - सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ 
बमोष्जम प्रलतस्पधाा लसलमत नहनुे गरी खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै सावाजलनक खररद लनर्माविीमा 
रु.५ िाखसम्मको खररद कार्ा सोझै गना सहकने, रु.५ िाखभन्दा मालथ रु.२० िाखसम्म लसिबन्दी 
दरभाउपरबाि र सोभन्दा मालथ बोिपरको माध्र्मबाि खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै सोझै खररद 
कार्ा गदाा एक आलथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनुे एवं एउिा आपूलताकताासंग एक 
पिकभन्दा बढी सोझै खररद गना नहनुे उल्िेख छ । नगरपालिकािे र्ो वषा पूँजीगत तथा चाि ु
हकलसमका वस्त ुवा सेवा खररद गदाा प्रलतस्पधाात्मक हवलध नअपनाइको क्वालििी कम्प्र्िुर लबके्रतासँग रु. 
9,24,287/- को कम्प्र्िुर, ल्र्ापिप, हप्रन्िर र एर्र कष्न्डसन सोझै खररद गरेको देष्खर्ो ।  

 

54.  समानीकरर् अनदुानबाि ष्शक्षकको तिब भत्ता – अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
९ िे स्थानीर् तहिाई स्वीकृत दरबन्दी लभरका ष्शक्षकको तिब भत्ता बापत सशता अनदुान उपिब्ध 
गराउने व्र्वस्था छ। साहवकको ष्जल्िा ष्शक्षा कार्ाािर्बाि अनमुलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहेका र कुनै 
पलन दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोिा प्राप्त नगरेका हवद्यािर्िाई ष्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैष्क्षक 
सर २०७६ का िालग सहर्ोग अनदुान ददन सहकने व्र्वस्था छ । तर नगरपालिकािे स्वीकृत 
दरबन्दीलभर नपरेका एवं हवद्यािर्िे गत हवगतदेष्ख न ै आन्तररक स्रोतबाि तिब भत्ता व्र्होरेका 
ष्शक्षकिाई हवत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाि रु.2,94,180. तिब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

गो.भौ.नं./लमलत हवद्यािर्को नाम रकम ष्शक्षक लनर्कु्ती   
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819/3/26 भकुृिी मा.हव. बाि कक्षा 156000 - 

546/2/18 कनकाई मा.हव. नलसाङ कक्षा 138180 2076/11/4 
 

55.  डीपीआर खचा – सावाजलनक खररद लनर्माविी, , 2064 को लनर्म 12 मा सावाजलनक लनकार्मा 
कार्ारत जनशष्क्तबाि नभ्र्ाउने र बढी दक्षता आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको िागत 
अनमुान तर्ार गरी प्रलतस्पधााको माध्र्मिे खररद गनुा पने व्र्वस्था छ। बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न 
हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर िगार्तको अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुा पदाछ । र्स 
स्थानीर् तहिे र्ो बषा स्वीकृत बाहषाक कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोष्जमको कार्ा परामशादाताबाि गराई 
प्रलतवेदन प्राप्त गरको छ । र्स्तो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा िाग्ने खचाको िागत अनमुान तर्ार गदाा कुनै 
आधार नलिई स्वीकृत बजेि बमोष्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देष्खएन । डी.पी.आर.तर्ार गदाा 
पालिकाको प्राहवलधक जनशष्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा पालिकाको प्राहवलधक 
जनशष्क्तबाि र्स्तो कार्ा गराउन ु पदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको समेत नदेष्खएकोिे खचाको साथाकता समेत देष्खएन । 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजना परामशादाता स्वीकृत 
रकम 

खचा रकम 

91/7/17 पषु्जगत लडहपआर लनमाार् हकरात प्राहवलधक ष्शक्षा एवं परामशा  1110500 600000 

843/3/27 
पषु्जगत 

ऐिानी जग्गा सहुकडागी कृहष सडक   लसनजी इष्न्जलनर्ररङ इन्भारोमेन्िि 

181930 181930 

706/3/17 
पषु्जगत 

लडहपआर लबराि प्राहवलधक ष्शक्षा एवं परामशा 
प्रा.लि. 100000 100000 

367/11/6 
पषु्जगत 

धालमाक वन वाहिका लडहपआर लबराि प्राहवलधक ष्शक्षा एवं परामशा 
प्रा.लि. 150000 150000 

423/12/03 
पषु्जगत 

जामनुबारी धनषुकोिी धाम मागा लडहपआर लबराि प्राहवलधक ष्शक्षा एवं परामशा 
प्रा.लि. 100000 100000 

122/8/5 चाि ु दगुाापरु लसमसार मागा र महहिा मागाको 
लडहपआर 

झापा नवर्गु स्ट्रक्चसा एण्ड 
लडजाइनसा 100050 100050 

253/11/22 
चाि ु

दगुाापरु बजार व्र्वसाहर्क भवन लडहपआर झापा नवर्गु स्ट्रक्चसा एण्ड 
लडजाइनसा 150000 150000 

267/11/30 
चाि ु

नमनुा चोक देष्ख जामनुबारी र सरुुङ्गा पिु 
देष्ख िप्प ुचोक लडहपआर 

झापा नवर्गु स्ट्रक्चसा एण्ड 
लडजाइनसा 73300 73300 

364/3/15 चाि ु शहहद मागा लडहपआर झापा नवर्गु स्ट्रक्चसा एण्ड 
लडजाइनसा 187875 187875 

जम्मा 2153655 1643155 

 
 

 

56.  स्थालनर् पूवााधार साझेदारी कार्ाक्रमाः घिी अलग्रम कराः (गो.भौ.नं 4/3/25) - आर्कर ऐन, २०५८ 
को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अलग्रम कर कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । पालिकािे दगुाापरु बजार 
व्र्वसाहर्क भवन लनमाार्मा भकु्तानी सम्झौता रु.58,80,000। को 1.5 प्रलतशतिे हनुे रु.88,200। 
अलग्रम कर कहट्ट गनुापनेमा रु.79,220। मार कट्टा गरेकोिे घिी कट्टी असिु गरी संष्घर् कोषमा 
दाष्खिा गनुापने रु. 

 

 

 

8980 

 

57.  जेष्ठ नागररकाः सम्झौता भन्दा बढी भकु्तानीाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 123(1) 
अनसुार प्राहवलधक नापजाच गरी नापी हकताबमा उल्िेख भएको वास्तहवक मलु्र्ाङ्कनको आधारमा भकु्तानी 
खचा िेख्नपुने उल्िेख छ। पकुार अपाङ्ग अशक्त समाज संग रु.10,36,911।को सम्झौतामा न.पा.बाि 
रु.9,80,000। बेहोने गरी सम्झौता भइ रु.10,00,442।78 कार्ा भइ सम्झौता अंकको 96.48 
प्रलतशत रु.9,45,504।खचा िेख्न ुपनेमा रु.9,70,000। खचा िेखेकोिे बढी भकु्तानी सम्बष्न्धतबाि 
असिु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

24496 

 

58.  संष्घर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम चािाुः सेलनिरर प्र्ाड खररदाः (गो.भौ.नं 8/7/18) सावाजलनक 
खचामा लमतव्र्ीता र प्रभावकारीता कार्म गने सम्बन्धी लनलत मागादशान 2075,मा भएको व्र्वस्था  
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अनसुार कार्ाािर्िे खचामा लमतव्र्र्ीता ल्र्ाइ काम गनुापने व्र्वस्था रहेको छ साथै अलथाक कार्ालबलध 
लनर्माविी २०६४ को लनर्म ३६(३) बमोष्जम खचा िेखदा खचाको लबि भरपाई सहहत िेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे कोलभड 19 का कारर् हवद्यािर् वन्द भएको अवस्थामा हवद्यािर्का 
छारािाई भनी सेलनिरी प्र्ाड वापत खचा गरेको छ। र्सरी वाहषाक रुपमा प्राप्त गने कार्ाक्रमको िालग 
खररद गरी ष्जन्सी दाष्खिा गरेर हवतरर् भपााइ पलन पेश नगरी सेलनिरी प्र्ाड खररद गरी मौज्दातमा 
राखेको लनर्म सम्मत देष्खएन। 

59.  संष्घर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम चािाुः बढी लनकासााः (गो.भौ.नं 54/11/21) - ष्शक्षा 
लनर्माविी, २०५९ को लनर्म१ ७९ मा कुनै कामको िालग आबश्र्क भन्दा बढी लनकासा वा खचा 
भएको रकम असिु उपर गररने व्र्वस्था छ।कार्ाािर्िे आदशा हवद्या मष्न्दर मा. हव को माघ र फागनु 
महहनाको तिब भत्ता रु.18,38,371। लनकासा ददनपुनेमा रु.18,58,371। लनकासा भकु्तानी गरेकोिे बढी 
भकु्तानी रकम सम्बष्न्धत हवद्यािर्बाि असिु गरी संघीर् कोष हफताा गनुा पने रु. 

 

 

 

20000 

 

60.  ह्याप्पी ल्र्ाण्ड सेल्फी डाडँााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररचछेद ९ हवत्तीर् अलधकार क्षेर 
अन्तरगत हवलभन्न कर तथा शलु्क िगाउने र आर् ठेक्का बापत बक्र्ौता रकम समेत असिुी गने व्र्वस्था 
छ । कनकाई नगरपालिकाको वाहषाक लनलत तथा कार्ाक्रम 2076।77 मा पलन व्र्वस्था भए बमोष्जम 
आन्तररक तथा बाह्य पर्ािकहरुसंग प्रवेश शलु्कमा कर सम्बष्न्ध कर असिु गने संस्था संग प्रलत पर्ािक 
प्रवेश हिकिको 5 प्रलतशत प्रवेश शलु्क लिने व्र्वस्था भएकोमा आलथाक वषा 2075।76 देष्ख 
कनकाई नगरपालिका वडा नं 2 मा संचालित ह्याप्पी ल्र्ाण्ड सेल्फी डाँडा पर्ािहकर् क्षेरिे स्थापना काि 
देष्ख हाि सम्म नगरपालिकािाई बझुाउन ु पने पर्ािक प्रवेश शलु्क बारम्बार ताकेता गदाा समेत 
नबझुाएकोिे र्थालसघ्र स्थापना काि देष्खको वाहषाक िेखा परीक्षर् प्रलतवेदन सहहत लनर्मानसुार बझुाउन ु
पने रकम प्राप्त गनुा पदाछ।    

 

61.  कोलभड-19 को आम्दानी खचा: कोलभड-१९ र प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको आर् तथा खचा लनम्नानसुार 
रहेको छ। 

स्रोत आम्दानी खचा बाकँी मौज्दात 
संघ 392000 

10168372 5538353 
प्रदेश सरकार 1000000 
कार्ाािर् 7398000   
कमाचारी 282590   
पदालधकारी 790155   

अन्र् 5843980   
जम्मा 15706725 10168372 5538353  

 

 

62.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्र्ष्क्तिाई न्रू्नतम रोजगारी प्रत्र्ाभूत 
गराउन एवम ्सामूदाहर्क पूवााधारहरुको हवकास माफा त नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन ेउद्देश्र्िे 
स्थानीर्तहलभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चािनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम अन्तगात स्थानीर् 
तहलभरका वडाहरुमा सडक नािा, मोिर बािो, इनार, प्रलतक्षािर् लनमाार् कार्ा िगार्तका कार्ाक्रम 
सञ्चािन गरी र्स वषा 133 जनािाई रोजगारी उपिव्ध गराई रु.19,47,800। खचा गरेको छ । 
िष्क्षत वगािाई 14 ददनसम्म रोजगारी उपिब्ध गराई श्रलमक ज्र्ािा, प्रशासलनक र कार्ाक्रम खचा समेत 
खचा िेखेका छन ् । उक्त खचावाि िष्क्षत वगामा अल्पकािीन रोजगारी सजृना भए तापलन कामको 
दीगोपना तथा दीघाकािीन रोजगारी सजृाना भएको देष्खंदैन ।  

 

63.  पेश्की बाकी- प्रदेश आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2075 को लनर्म 80 मा सरकारी कामकाजको 
लनलमत्त एक आलथाक वषामा गएको पेश्की रकम सोही आलथाक वषामा फर्छ्यौि हनु नसकेमा कार्ाािर् 
प्रमखुिे त्र्सरी फर्छ्यौि हनु बाँकी रहेको पेश्की ष्जम्मेवारी अको आलथाक वषामा सारी प्रमाष्र्त गनुापने र 
र्सरी साररएको पेश्की र्स लनर्माविी बमोष्जम फर्छ्यौि गनुापने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्बाि लनम्न 
बमोष्जम पेश्की हववरर् प्राप्त भएको तर म्र्ाद नाघेको र ननाघेको छुहट्टन नगएकोिे म्र्ाद नाघेको पेश्की 
फर्छ्यौि गनुापने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत पेश्कीको हववरर् पेश्की लिन े पेश्की रकम 

 

 

 

 

 

5448476 
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915/3/31 सामदुाहर्क भवन लनमाार् र्ाक्थमु्हाङ एस.ए.एस. जे.लभ 4965206 

154/3/31 रधमागा चपरामरी झो.प ुकन्काइ न.पा. झापा मैनावती ष्स्िि इन्डष्स्ट्रज प्रा.लि 333270 

518/2/7 ऐिानी जग्गा िगत संकिन कमि प्र. लसवाकोिी 15000 
827/3/26 सवारी साधन खररद रोहहत कुमार कोइरािा 135000 

जम्मा 5448476  
64.  आन्तररक िेखापरीक्षर् तफा ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 

खचा को हवि भपााइ सहहतको शे्रस्ता राख्न ु पने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे गरेको आन्तररक िेखा 
परीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराको आवश्र्क प्रमार् पेश गरी असिु फर्छ्यौि हनु ुपने रु. 323900 

 

 भौचर 
नं
. 

व्र्होरा कैहफर्त 

चाि ुतफा  

७० रु १००० को हवि र्ा भपााई छैन।जनसंसद दैलनक 1000 

९० भौचरसाथ पेश गररएका लबि लमलत २०७६।७।४ गते मोिरसाईकि नम्बर मे १ ब १८९ को ममात भएको लबि 
पालथभरा मोिरसाईकि वका सप ऐण्ड पािास सरुुङ्गाबाि रु ७१५० र पालथभरा मोिरसाईकि ग्र्ारेज लबताामोडबाि रु 
४००० को लबि पेश भएको देष्खंदा एकै लमलतमा लबताामोड र सरुुङ्गामा एउिै नम्बरको मोिरसाइकि ममात गरेको 
भनी रकम भकु्तानी ददएको देष्खंदा उक्त रकम कुन लबि चाँही र्थाथा खचा भएको हो एहकन गरी फजी पेश 
गररएको भए लबि बराबरको रकम लनज ईष्न्जलनर्रबाि असिु उपर गनूा पने। 

 

१२२ काम गना ददएको पर छैन।हिप्पर्ी तथा आदेशमा रु ६७१७५ मार भकु्तानीकोिालग सदर भएकोमा १ िाख ५० 
रुपैर्ाको चेक काहिएकोोिे रु.32875 बराबरको रकम र्हकन हनु ुपने रु.  

32875 

१४५ रु  ६ हजार याक्सी भाडा भकु्तानी ददएकोमा १०% िे हनुे रु ६०० कट्टी गरेको नदेष्खंदा उक्त रकम असिु गनुा 
पना। 

६०० 

२२३ मानलनर् झिक बहादरु मगरिाई नगरको कारर्क्रमको ष्शिष्शिामा प्िेन हिकि दईु जनाको पापत रु ७२०० 
भकु्तानी ददएको र सो र्ारा गदााको Boarding Pass संिग्न भएको नदेष्खंदा अलनवार्ा रुपमा संिग्न राखी पेश गनूा 
पने। 

7200 

२४८ रु ३००० को हवि छैन। 3000 

२५७ हवलभन्न लमलतको गाडी भाडा बापत रु. 45,500/- सजुन हवष्टको लनवेदनको आधारमा होिि लडिाइििाई भकु्तानी 
खचा िेखेको तर प्रर्ोजन नखुिेको साथै वास्तहवक भकु्तानी र्हकन नभएको  

45500 

३१७ रु २००० को भपााईमा बषु्झलिनेको सही छैन।  

३२३ र्समा भाडा वापत रु १२,००० उपिब्ध गराईददने भनी नगरप्रमखुबाि तोक आदेश भएकोमा रु १४००० 
भकु्तानी ददएको देष्खंदा बढी भकु्तानी भएको रु २०००।- असिु गनुा। 

२००० 

३२४ रु. १०५०० िे ५ महहनाको रु ५२५०० हनुेमा रु ५८४५० भकु्तानी भएको देष्खँदा बढी भकु्तानी भएको रु 
५९५० असिु गनुापने। 

५९५० 

पुँष्जगत तफा  

८८ वडा नं. ८ को घर भाडा बापत रु ९००० र रु ४२०० को गाडी भाडा वापतको रकममा वहाि कर कािेको 
नदेष्खंदा लनर्मानसुार असिु गनुा 

१३२० 

257 रु. 48960 को हवि पेश छ । रु. 66000 को भतु्तानी ददएको छ । फरक रकम वरावरको हवि पेश 
गनुापने, नभए असिु गनुापने सम्झौता समेत संिग्न राख्नपुने। 

17040 

269 र्समा पेश भएका हवि र हविको लस.न. को क्रम नलमिेको देखीन्छ । नगर खेिकुद हवकास सलमलतको लनर्ार् 
समेत छैन । (रकम रु. 250,000/-) 

 

301 र्समा होिि लडिाइििे पेश गरेको लनवेदनमा रु. 9575 को भतु्तानी माग गरेको र सो संग संिग्न राखी याक्सी 
भाडाको रलसद रु. 34200 को पेश भई होिि लडिाइििाइ भतु्तानी ददएको देखीदा लनर्मसंगत देष्खएन, उत्त रु. 
34200 को भाडा वरावरको रकमको प्रर्ोगको औष्चत्र् पषु्टी हनुे गरी खचाको प्रलतवेदन समेत पेश गना िगाइ पेश 
भएका हवि भपााइमा ष्जम्मेवार पदाधीकारीवाि सही गराई पेश गनुा, (नभए असिु गनुापने रु. 

34200 

302 र्समा हवतरर् भएका कुपनहरुको साथ भतु्तानी लिन आउनपुने र भतु्तानी ददन ुअघी सम्बष्न्धत तेिको कुपन हवतरर् 
गने शाखािे खचा भएका तेिको कुपनको हववरर् सहीतको प्रलतवेदन पेश गरेपछी मार भतु्तानी ददन लमल्ने देष्खदा 
प्रलतवेदन समेत पेश गना िगाई संिग्न राख्न ु

 

320 र्समा खरीद आदेशमा 1 थान ल्र्ापिप भनी आदेश भएको, Quatation मा 3 विै Suppliers हरुिे 1 थान 
ल्र्ापिपको मार मलु्र् खुिाइ खरीदको िालग पेश गरेको, र दईु थानको फरक-फरक मलु्र् र हवि पेश भएको 
देखीन्छ ।अलनर्लमत देष्खएकोिे लनर्लमत गनुापने। 

 

 329 हवतरर् गरेको र्ातार्ात खचा रु. 10880 लिन नलमल्ने,कार्ाक्रम १ ददन भएकोिे १ ददनको १ पिक र्ातार्ात 
खचा लिई वाकी हनुे रु. 9280 असिु गनुापने  

९२८० 

358 र्समा सपना लतवारीिाइ कम्प्र्िुरको िाइप गराए वापत रु. 5000/- को 15% िे हनुे रु. 750 कट्टा गरी 
4250 वषु्झलिएको भपााइ पेश भइ रकम भतु्तानीको िागी वडा कार्ाािर्वाि लसफाररस भइ आएकोमा िेखा 

७०० 
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शाखाबाि गौश्वारा भौचर तर्ार गदाा सामाजीक सरुक्षा कर रु. 50 मार कट्टी गरी रु. 4950/- भतु्तानी ददएको 
देखीदा फरक भएको रकम रु ७००।- असिु गनुा । 

४३० रु ३५३९ को भकु्तानी ददने लनर्ार् भएकोमा रु ४००० भकु्तानी ददएको देखीन्छ। लनर्ार् भएको भन्दा बढी 
भकु्तानी गना नलमल्ने हुँदा बढी भकु्तानी भएको रु ४६१ असिु गनुापने। 

४६१ 

४७६ ईिाका प्रहरी कार्ाािर् सरुुङ्गािाई तेि वापत रु ५००० भकु्तानीको िागी वडाको लनर्ार् र लसफाररस छ। भकु्तानी 
हुँदा रु १०,००० ददएको देष्खंदा बढी भकु्तानी भएको रु ५००० असिु गनुापने। 

५००० 

५३८ र्समा ढुङगा र वािवुा वापत रु१६००० +७२०० गरी जम्मा २३२०० बझुेको भपााई पेश छ। रु ७२०० को 
७२० मार बहाि कर कट्टी गरेको देष्खंदा कट्टी गना छुि भएको रु १६००० को हनुे १०% १६०० असिु 
गनुापने। 

१६०० 

५६५ रु ७८००० को १०% ७८०० बहाि कर कट्टी गरेको तर रु १८८०० को याक्िरको भपााईमा बहाि कर 
कट्टी गरेको नदेष्खंदा रु १८८० कट्टी गरी असिु गनुापने। 

१८८० 

५९५ रु ३,०६,००० बराबरको भपााई पेश छ। बहाि कर १४६०० मार कट्टी गरेको छ। रु १६००० असिु 
गनुापने। रु १,८३,१२० बराबर डोर हाष्जरीको हवि छ सामाष्जक सरुक्षा कट्टी गरेको छैन। रु १८३१ असिु 
गनुापने।हविको परुा जोड समेत पगु्दैन। 

17831 

६२९ समान धवुानी गरे वापत रु २००० बराबरको १० % कट्टी गरेको नदेष्खंदा कट्टी गरी असिु गनुापने २०० 

645 र्समा हवपत सम्वन्धी ऐनमा मृत्र् ु भएमा 25000/- सम्म र अन्र् क्षती भएमा रु 10000/- सम्म मार 
अनदुान ददन लमल्ने देष्खदा भोिा भवानी गिृ उद्योगिाई ददएको रु 25000 भकु्तानी ददएकोिे अलनर्लमत 
देष्खन्छ। लनर्लमत गनुापने 

 

657 षहष्टका भराइहिज कनकाई 9 घैिाडुब्बा वाि लमलत फरक फरक पारी रु 9000, 9400 र 5000 को Pan bill 
छ। रु 20000 भन्दा वहढको एकमषु्ट खररदमा Vat bill पेश गना िगाउनपुने अथवा Vat रकम कमी गरेको 
देष्खन्छ। अलनर्लमत देष्खएकोिे लनर्लमत गनुापने। 

 

६७४ भौचरसाथ पेश भएको जम्मा रु  ८३३९४को हविमा रु ७३८०० को १.५% रु ११०७ अग्रीम आर् कर कट्टी 
गरेको देष्खएन। कट्टी हनुपुने रकम असिु गनुापने। 

११०७ 

६८४ रु ३४६३५ बराबरको भपााई पेश भएकोमा रु १८०० मार बहाि कर कट्टी गरेको देष्खंदा रु ३४६३ कट्टा 
गनुापनेमा घिी कट्टी गरेको ३४६३-१८०० गरी जम्मा रु १६६३ असिु गनुापने। 

१६६३ 

७१५ रु ४९५०० को याक्िर र रु ४००० बराबर ष्जलसबी को प्रर्ोग भएको भपााई पेश भएकोमा बहाि कर कट्टी 
गरेको नदेष्खंदा जम्मा रु ५३५०० को १०% िे हनुे रु ५३५० असिु गनुापने। 

५३५० 

८०२ वािवुा ढुवानी वापत रु १९५०० र लगिी ढुवानी वापत रु ९००० को हवि पेश छ। जसको वहाि कर कट्टी 
भएको नदेष्खंदा कट्टी गरी असिु गनुा, 

२८५० 

८३४ र्समा रु ४००० को भाडा भकु्तानी भएकोमा िाग्ने बहाि कर रु ४०० कट्टी गरेको नदेष्खंदा असिु गनुापने। 400 

८६१ भपााई जम्मा रु ११५५० पेश भएकोमा रु ११५५० बहाि कर कट्टी ग्रनपुनेमा रु ९३७० मार कट्टी गरेको 
देष्खंदा कम भएको रु २१८० असिु गनुापने।  प्राहवलधकको कर्ा सम्पन्न प्रलतवेदन पेश भएको नदेष्खएको, वडागत 
रुपमा कुनै लसफाररस पेश नभएको। 

2180 

८७२ रु २००० को ढुवानीमा बहािकर कट्टी नगरेको देखीदंा कट्टी गरी असिु गनुापने। 200 

९०३ पुंष्जगत ४९४ संग छ। दोहोरो भकु्तानी भएकोिे र्हकन हनु ुपने रु  १६००० 

९२१ गोस्वारा भौचरमा चेक कार्टनेको सही छैन। रु २०,००० को सा.स.ु कर कट्टी नगरेकोिे करकट्टी रकम असिु 
गनुापने रु. 

२०० 

९२२ र्समा सम्झौता र हवि भन्दा बढी भकु्तानी भएको देष्खन्छ। बढी भकु्तानी भएको रकम रु १०,००० रुद्र बहादरु 
दाहािबाि असिु गनुापने 

१०,००० 

९२६ बहाि कर र सास ुकर कट्टी गरेको छैन। बहाि कर १२०० र सास ुकर रु १३८४ असिु गनुापने। मेलसन 
प्रर्ोग गरी मािो खन्ने काममा रु १३८४०० बराबरको डोर हाष्जरी भना लमल्ने देष्खदैन। प्राहवलधक स्िमेि 
बमोष्जमको काम नभएको देष्खर्ो। काम, प्राहवलधक स्िमेि र प्रलतवेदनसँग हविको तािमेि लमिेको 
छैन।अलनर्लमत देष्खएकोिे लनर्लममत गनुापने। 

२५८४ 

िष्क्षत वगा कार्ाक्रम पुषँ्जगत 

१४ िेम्पो भाडा वापत भकु्तानी भएको रु ७५०० को हनुे कर कट्टी भएको छैन।असिु गनुापने। ७५० 
१८ र्समा वडा नं. ६ को र्ातार्ात खचा भकु्तानी लिनेको नाम र उपष्स्थत हनुेको सही छैन। उपष्स्थत नभई भाडा 

रकम बझु्न नपाउने हुँदा ५ जनाको रु १५० का दरिे रु ७५०।- सलमलतको नामाविी समेत नहेरेको अवस्थोामा 
असिु गनुापने रु. 

७५० 

२५ लििामार्ा सेडाई र मैर्ादेवी भारती, हवरवहादरु राई नाउको र्ातार्ात खचा वापतको रकम रु १५० का दरिे 
जम्मा रु ४५० हफताा दाखेिा गना िगाउन।ु असिु गनुापने, 

४५० 

२६ कमिा हवष्टको रु १५० असिु गनुापने, प्रश्नपर तर्ारी कनकाई हप्रष्न्िङ सोिसुनिे हो र्ा अरु कसैिे हो? छिफि 
गनुापने। 

१५० 

63 र्समा रु. 96,000/- को कमिा हव.क. को नाममा लनकासा भएको र सो रकम बझुी लिएको भरपाई र हवि 
पेश भएको नदेष्खँदा अलनवार्ा रुपमा हवि भरपाई पेश गना िगाउनपुने। 

 

हवपद व्र्वस्थापन चाि ु
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दफा भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौि 

२४ रु २३७३० भकु्तानी भएकोमा रु १७२०३.१२ को मार हवि छ। बढी भकु्तानी भएको रु २३७३०-
१७२०३.१२ = ६५२६.८८ असिु गनुा। 

६५२7 

५० खररद भएका ष्जन्सी मािसमान काहा छन? ष्जम्मा बझुेको नदेष्खएको, लसिी सवारीको हवि फोिो एण्ड लभलडर्ो 
सहुिङ सेन्िरिे बनाएको, रु २००० को भाडामा बहाि कर नकाहिएको हुँदा कट्टी गरी रु २०० असिु गनुापने। 
हवि सम्बन्धमा अनगुमन सलमलतिाई जानकारी गराउन उपर्ुाक्त हनुे। 

२०० 

ष्शक्षा प ुषँ्जगत 
५ सम्झौतामा भाडा कर दोस्रो पक्षिे लतने उल्िेख भएकोिे सोको १०% कट्टा नगरी रकम भकु्तानी गररएको 

देष्खएकोिे उक्त रकम रु.४०,०००।- असिु गनुापने। 
४०००० 

१५ र्समा पेश भएका हवि रु१५६९० को आर्कर कट्टी भएको नदेष्खंदा रु २३५ असिु गनुा। 235 
२४ रु ९३,३३० को भकु्तानी भएकोमा रु ८४,३३० को मार हवि छ। नपगुको असिु गनुापने। 11000 
२६  र्समा खड्गराज काकी नाममा रु १५०० र्ातार्ात खचा उल्िेख भएको र लनजिे उक्त रकम बषु्झलिएको नदेष्खंदा 

चेक प्राप्त गने व्र्क्तीबाि लनर्मानसुार असिु गनुा पने। 
१५०० 

संष्घर् सरकारबाि हस्तान्तररत चाि ु
३५ कर कट्टी नगरेको रकम रु ११३७ असिु गनुापने ११३७ 
७४ र्समा ढुवानी वापतको रु ३००० मा कर कहट्ट गरेको देष्खएन। रु ३०० असिु गनुापने। ३०० 
१२९ र्समा भत्ता रकम हवतरर्को भपााईमा बषु्झलिनेको सही नभएको रु.१०५४० असिु गनुाने १०५४० 
१३१ र्समा पेश भएको लनर्ार्को प्रलतलिपी मध्र् लमलत २०७७।२।१९ गतेको बैठकमा अध्र्क्षको उपष्स्थलत नभएको र 

अध्र्क्षिाई भत्ता लबतरर् गररएको देखीएकोिे बैठकमा उपष्स्थत नहनुे रुद्रप्रसाद न्र्ौपानेबाि रु ५९५, दगुाा 
खड्काबाि रु ५९५ असिु गनुापने।  साथै अलभमषु्खकरर् गने बजेि बैठक बसी खचा गरेको देष्खंदा औष्चत्र् 
अनसुार खचा गने पररपािी नभएको देष्खएकोिे असिु गनुा पनै रु. 

११९० 

स्वास्थर् प ुषँ्जगत 
१४  ४ ददनको मार भ्रमर् आदेश ष्स्वकृत भएको देखीदंा ४ ददनको मार हवि खचा लिन लमल्न ेर बाँकी बढी हनुे रु 

२,००० असिु गनुापने 
२००० 

जम्मा 323900  
65.  बेरुज ुतथा सम्परीक्षर्- स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बेरुजू फर्छ्यौि गने 

व्र्वस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ। प्रदेश आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2074 को दफा 36 को 1 मा 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदनमा दशााएका वेरुज ुलनर्लमत, असूि उपर तथा सम्परीक्षर् गरी फछार्ौि गने गराउने 
ष्जम्मेवारी सम्बष्न्धत िेखा उत्तरदार्ी अलधकृतको हनुेछ भन्ने व्र्वस्था छ। पालिकाको गत हवगत वषाको 
बेरुजू रु. 3201 हजार रहेकोमा लनम्नानसुार रु. 533 हजार फर्छ्यौि गरर पेश भएकोिे सम्परीक्षर् 
गरीएको छ। बाकँी बेरुजूफर्छ्यौि गना पालिकाको ध्र्ान जान ुपदाछ। 

दफा आलथाक वषा बेरुजकुो 
व्र्होरा 

बेरुज ु
रकम 

फर्छ्यौिको व्र्होरा फर्छ्यौि 
रकम 

21 2075/76 ष्जन्सी दाष्खिा 
सम्बन्धमा 

416910 ष्जन्सी दाष्खिा भइ सोको प्रलतवेदन पेश नभएको 416910 

24/ 2075/76 कर छुि 
दाष्खिा 
सम्बन्धमा 

32886 कुि कर छुि दाष्खिा मध्रे् गंगा न्र्ौपाने पौडेििे रु.2665।,सरस्वती 
मास्केिे रु.4946।, संलगता अलधकारीिे रु.1226। र ईन्द्रहरी भट्टराईिे 
रु.1365। गरी जम्मा रु.10202। मार दाष्खिा गरी रु.10202।मार 
बेरुज ुफर्छ्यौि भएको 

10202 

26 2075/76 घाँस हवतरर् 
भपााइ 

4950 घाँसको हवतरर् भपााइ पेश भएको 4950 

28 2075/76 लनररक्षर् 
अनगुमन 

10000 अनगुमन प्रलतवेदन पेश भएको 10000 

29 2075/76 औषधी 
खुवाएको 
घरधरुी संखर्ा 

91321 औषधी हवतरर् भएको घरधरुी खुल्ने हववरर् पेश भएको 91321 

जम्मा 556067 जम्मा 533383  
 

 

66.  संष्चतकोष तथा बेरुजकुो ष्स्थलत – पालिकाको संष्चतकोषको हववरर्, बेरुज ु(हवलनर्ोजन, राजश्व , धरौिी 
र अन्र् कारोबार) वगीकरर् र अद्यावलधक बेरुजकुो ष्स्थलत क्रमशाः अनसुचुी-1, अनसुचुी-2 र अनसुचुी-3 
मा समावेश गररएको छ।                               

 



   

 

कनकाई नगरपालिका, झापाको सष्ञ्चत कोष हववरर् -अनसुचुी 1 

                                                                 2076।77     (रु.हजारमा) 
क्र.सं स्थालनर् तह ष्जल्िा िेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रलतशत 

आर् व्र्र्  

गत वषाको 
ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनदुान 

राजश्व 
बाडँफाड 
रकम 

आन्तररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् चाि ुखचा पँूष्जगत 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा खचा मौज्दात 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(1+6-
10) 

1. कनकाई 
नगरपालिका 

झापा 1452052 23865 1.64 71985 546207 74790 60387 65368 746752 374056 268411 62833 705300 113437 

 

 

बेरुज ुवलगाकरर् (हवलनर्ोजन, राजश्व, धरौिी र अन्र् कारोबार) – अनसुचुी 2  

      2076।77           (रु.हजारमा) 
लस.नं ष्जल्िा स्थालनर् 

तहको नाम 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रलतहक्रर्ाबाि फर्छ्यौि बाकी बेरुज ु बाकी बेरुज ु पेश्की 
दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम असिु 

गनुा पने 

लनर्लमत गनुापने कमाचारी अन्र् जम्मा 
सैर्द्ाष्न्तक िगती सैर्द्ाष्न्तक  िगती सैर्द्ाष्न्तक िगती अलनर्लमत 

भएको 
प्रमार् 

कागजात 
पेश नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा    

1. झापा कनकाई 
नगरपालिका 

43 32 26296 0 6 2431 43 26 23865 5025 4440 8152 0 800 13392 150 5298 5448 

 

 

अद्यावलधक बेरुज ुष्स्थलत– अनसुचुी 3 

                                                         2076।77   (रु.हजारमा) 
क्र.सं स्थालनर् तह ष्जल्िा गत बषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन सं.प.को 
िालग 

अनरुोध भइ 
आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

सम्परीक्षर् 
गना 

नलमिेको 
रकम 

कारबाही 
गना बाकी 
रकम 

गत वषा 
सम्मको 

बाकी रकम 

सं.पबाि 
कार्म 
बेरुज ु

र्ो वषाको 
थप रकम 

58 औ ं
प्रलतवेदन 
सम्मको 

बाँकी बेरुज ु

58 औ ं
प्रलतवेदन 
सम्मको 

बाँकी बेरुज ु
मध्र्े पेश्की 

1. कनकाई 
नगरपालिका 

झापा 3134 0 533 533 0 0 2601 0 23865 26466 5448 

 
 


