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Serving the Nation and the People 
दूरदृज ि (Vision)  

िनर्हिकालातग िवाफदेर्हिा, पारदजशििा र तन ठा प्रवर्द्िन गने र्वश् विनीर् िंस्था 
हनु प्रर्त् नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 
 

गन्िव्र् (Mission)  

िरोकारवालालाई िाविितनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग िम्बन्धमा आश् वस्ि 
पानि स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् िेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 

पारदजशििा (Transparency) 

िवाफदेर्हिा (Accountability) 
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च. नं.  १७६                                   
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श्री प्रमखुज्रू्, 
जििपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, 
तिमरा, बारा । 

विषयः लेखापरीक्षण प्रवििेदन । 

 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ बमोजिम त्र्ि कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखपारीक्षर् 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोिनको लातग अनरुोध छ । 
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                                                                     (नेर कुमार खरी) 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका िबै िरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औजचत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन िारी गनि िक्न ेव्र्वस्था छ । िोही 
व्र्वस्थाबमोजिम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् िम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, िरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेजशका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोिना र तनकार्िँग िम्बजन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेि िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
िाविितनक िम्पजत्तको िंरक्षर् र उपर्ोग, जिम्मेवारी र िवाफदेर्हिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्िैगरी स्रोि 
िाधनको प्राप्ती र उपर्ोग िम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु 
गरी िशुािन प्रबर्द्िनमा िेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िर्हिको अजन्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका िझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाि 
स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी र्वकाि तनमािर् र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनि 
िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा िवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वाि तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र रािस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर रािस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बिेि 
अनशुािन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेि राखेको, खचि पश्चाि बिेि िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा 
रहेको िस्िा प्रवृजत्त देजखएका छन ्। त्र्िैगरी र्वकाि तनमािर्िफि  र्ोिना प्राथतमकीकरर् नगरेको, िाना िथा िुके्र आर्ोिनाको छनौि गरेको, 
िर्िल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाि गराएको, िोर्कएबमोजिम िनिहभातगिा नििेुको, दीगो र्वकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना 
र कार्िक्रम ििुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकािको खाका ििुिमा नभएको िस्िा िमस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशजक्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेजक्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पजत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि 
र्ोिना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हिाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक 
तनर्न्रर् कमिोर रहेको छ । िाथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फर्छ्यौि िम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध ििुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि र्वगिका बेरुि ुउपर अपेजक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेि देजखएन । 

िमर् र िनशजक्तको िीतमििाको बाविदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपजस्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु िर्हिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा िहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

  
 

 

   

   (िंकमजर् शमाि, दंगाल) 
                                                                                                                                         महालेखापरीक्षक 

२०७8 भाद्र ४ गिे                           
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श्री प्रमखुज्रू्, 
जििपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, 
तिमरा, बारा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले जििपरुतिमरा उपमहाानगरपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्ताीर् र्ववरर् र त्र्ििांग िम्बजन्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्िप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 
३१ मा िमाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्ताीर् र्ववरर् र त्र्ििांग िम्बजन्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहिांग िम्बजन्धि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोजिम िारभिू रुपमा िर्ह िथा र्थाथि अवस्था जचरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि िर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्मा देजखएका व्र्होराहरुका िम्बन्धमा तमति २०७६।१०।१५ मा िारी गररएको प्रारजम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा िाथ प्रमार् 

कागिाि पेश हनु नआएकोले बेरुिू फर्छ्यौि भएको छैन । अजन्िम प्रतिवेदन पाना ित्ताईि (२७) र्िैिाथ िंलग्न छ । 

२. लेखापरीक्षर्बाि रु. १७ करोड ९३ लाख ३० हिार बेरुिू देजखएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु. २ करोड २५ लाख ५८ हिार, प्रमार् 
कागिाि पेश गनुिपने रु. ७ करोड ५१ लाख ४० हिार, तनर्तमि गनुिपने रु. ४२ लाख ३२ हिार र पेश्की बाँकी रु. ७ करोड ७४ लाख रहेको 
छ ।   

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पजत्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ै
िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षर्मान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्िाँग िम्बजन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोजिम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहिांग हामी स्विन्र छौं 
।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंर्हिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकािृको जिम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोजिम िही र र्थाथि 
हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा िालिािी वा अन्र् गजल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने जिम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िपातलका, प्रमूख र प्रमखु प्रशािर्कर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग जिम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अन्र् गल्िाी िमेिका कारर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होि ्भतन उजचि आश्वस्ििा प्राप्त गरी 
रार् िर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उजचि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान 
गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्िाँग 
िम्बजन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोजिम गने लेखापरीक्षर् िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका िालिािीिन्र् वा अन्र् गल्िाी पत्ता लगाउन े
िक्ने तनजश्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले िामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि िक्ने अवस्था देजखएका एउिै वा िमग्रिामा 
हनुे र्वषेश वा िालिािीिन्र् वा अन्र् गल्िाीलाई िारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
  

                                                                                                                   .. ............ 
       -नेर कुमार खरी_ 

    नार्ब महालेखापरीक्षक
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िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका   
लेखापररक्षर् प्रतिवेदन 

आतथिक बषिाः २०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकाि गदै स्थानीर् शािन पर्द्तिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ािलाई िंस्थागि गनि स्थानीर् िरकारको िंचालन गने उद्दशे्र्ले र्ि उपमहानगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
िरकारले िंचालन गने कार्िमा िहकाररिा, िह–अजस्ित्व र िमन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् िरकारका काममा 
िनिहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदजशििा ितुनजश्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् िेवा प्रदान गनुि उपमहानगरपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । गढीमाई नगरपातलका बाि िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलकामा पररर्ि र्ि पातलकामा िार्वकका भवातनपरु 
िीिपरु, र्पपरा तिमरा, डुमरवाना, फते्तपरु, छािार्पपरा, अमलेखगञ्ज, र्नवातिरा गा.र्व.ि. को परैु भाग िथा मनहवाि, हरैर्ा, 
रामपरुिोकनी गा.र्व.ि. को केर्ह वडाहरु िमेर्िएका छ । प्रदेश नं. २ अन्िगिि िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलकामा  २४ 
वडा १२६ नगरिभा िदस्र्, ३११.६७ वगि र्कलोतमिर क्षेरफल िथा रार्िर् िनगर्ना २०६८ अनिुार ११४१८५ िनिंखर्ा 
रहेको छ । 

स्थानीर् िंजचिकोषाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोजिम पातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान 
िथा िहार्िा र स्थानीर् िरकार िञ्चालन भएका आर्व्र्र् र्हिाबको आतथिक वषि २०७६।७७ को िंजचि कोषको िंजक्षप्त 
अवस्था तनम्न बमोजिम रहेको छ । 

म.ले.प.फा.नं. २७२ 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपासलका 
उप महानगर कार्यपासलकाको कार्ायलर्, बारा 

कार्ायलर्को कोड : ८०२२१३०२३०० 

वित्तीर् प्रततिेदन 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१ 

प्राप्ती भुक्तानी हिसाव 

वववरण 
हिप्प
णी 

यस वर्ष रु. गतवर्ष रु. 

बजेि 
आफैले गरेको 
प्राप्प्त/भुक्तानी 

वस्तुगत/सो
झै भुक्तानी 

जम्मा 
आफैले गरेको 
प्राप्प्त/भुक्ता

नी 

वस्तुग
त/सोझै 
भुक्ता
नी 

ज
म्मा 

प्राप्ती (क+ख)   १,५०,४४,६१,३४८ १,२८,१९,९५,८४७.१३ ३४,९२,९५० १,२८,५४,८८,७९७.१३       

क. प्राप्प्त 
(िंचितकोषमा आम्दानी 
बााँचिने) 

  १,२९,१५,९४,००० १,०७,५२,२८,६१४.१३ ३४,९२,९५० १,०७,८७,२१,५६४.१३ ० ० ० 

११००० कर ११ २९,७४,१५,००० १८,११,६६,४३४.४६ ० १८,११,६६,४३४.४६ ० ० ० 

१३००० अनुदान   ८६,९९,२९,००० ८९,३०,६२,१७९.६७ ३४,९२,९५० ८९,६५,५५,१२९.६७ ० ० ० 

संघीय सरकार १२ ८०,९९,७५,००० ८५,३०,५८,१७९.६७ ३४,९२,९५० ८५,६५,५१,१२९.६७ ० ० ० 

प्रदेश सरकार १२ ३,९९,५४,००० ४,००,०४,००० ० ४,००,०४,००० ० ० ० 

जनसिभागगता   २,००,००,००० ० ० ० ० ० ० 

१४००० अन्य राजस्व   १२,४२,००,००० १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० ० 

१५००० ववववध प्राप्प्त   ५०,००० ० ० ० ० ० ० 

ख. अन्य प्राप्प्त   २१,२८,६७,३४८ २०,६७,६७,२३३   २०,६७,६७,२३३       

ववतरण गनष बाकी 
राजस्व 

  ० ० ० ० ० ० ० 

कोर्िरु   १,१६,४१,३४८ ८५,०६,७४९ ० ८५,०६,७४९ ० ० ० 

धरौिी   ० ६३,३२,६७९ ० ६३,३२,६७९ ० ० ० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा 
अन्य कायषक्रम 

  २०,१२,२६,००० १९,१९,२७,८०५ ० १९,१९,२७,८०५ ० ० ० 

भुक्तानी (ग+घ)   १,६०,९६,०५,३४८ ९०,९८,३७,०१८.३८   ९०,९८,३७,०१८.३८       

ग. भकु्तानी (सप्चित 
कोर्बाि) 

  १,३९,६७,३८,००० ७०,२६,९५,४१६.९१   ७०,२६,९५,४१६.९१       

   २१००० पाररश्रममक / 
सुववधा 

१८ ३१,६८,४६,५०० २६,२६,६२,८७५.०१ ० २६,२६,६२,८७५.०१ ० ० ० 
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   २२००० मालसामान 
तथा सेवाको उपयोग 

१८ २०,११,७२,००० ७,७०,५२,९९४.३९ ० ७,७०,५२,९९४.३९ ० ० ० 

   २४००० ब्याज, सेवा 
शुल्क तथा बैंक 
कममशन 

१८ २,००,००० १,७०,१११.७९ ० १,७०,१११.७९ ० ० ० 

   २५००० सिायता 
(Subsidy) 

१८ २३,४७,८८,००० १५,०१,२५,४१४.१० ० १५,०१,२५,४१४.१० ० ० ० 

   २६००० अनुदान १८ ६१,३९,००० ० ० ० ० ० ० 

   २७००० सामाप्जक 
सुरक्षा 

१८ १,२६,२५,००० ५२,६१,०८२.२५ ० ५२,६१,०८२.२५ ० ० ० 

   २८००० अन्य खिष १८ ६३,००,००० १२,८८,१५० ० १२,८८,१५० ० ० ० 

   ३१००० गैर ववत्तीय 
सम्पत्ती / प ूँजीगत खिष १८ ६१,८६,६७,५०० २०,६१,३४,७८९.३७ ० २०,६१,३४,७८९.३७ ० ० ० 

घ. अन्य भ क्तानी   २१,२८,६७,३४८ २०,७१,४१,६०१.४७   २०,७१,४१,६०१.४७       

कोर्िरु   १,१६,४१,३४८ ८१,७१,८१८ ० ८१,७१,८१८ ० ० ० 

धरौिी   ० ८५,२६,४४९ ० ८५,२६,४४९ ० ० ० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा 
अन्य कायषक्रम 

  २०,१२,२६,००० १९,१९,२७,८०५ ० १९,१९,२७,८०५ ० ० ० 

कट्िी रकम 
भुक्तानी/दाखखला गनष 
बाकी 

    (१४,८४,४७०.५३)   (१४,८४,४७०.५३)       

ङ. यो वर्षको बित 
(न्युन) 

  (१०,५१,४४,०००) ३७,२१,५८,८२८.७५ ३४,९२,९५० ३७,५६,५१,७७८.७५       

ि. गतवर्षको 
प्जम्मेवारी रकम 
(अ.ल्या) 

    ५०,२९,४१,२८१.८३   ५०,२९,४१,२८१.८३       

वर्ाषन्तको बाकी रकम 
(ङ + ि) 

  (१०,५१,४४,०००) ८७,५१,००,११०.५८ ३४,९२,९५० ८७,८५,९३,०६०.५८       

बैंक तथा नगद बाकी २४   ८८,२६,३५,६६०.५८   ८८,२६,३५,६६०.५८     ० 

  

 

 

 

पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 
 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  
1.  र्वत्तीर् र्ववरर्–स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलकाले प्रत्रे्क आतथिक 

वषि आर् र व्र्र्को र्हिाव राख्नपुदिछ । आतथिक कार्ि प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि 
तबषर्मा देजखएका व्र्होरा देहार् बमोजिम छन ्

 

• स्थानीर् िहले बैंक िमार्ोिन र्हिाब खािा राखेको नददखएकाले पातलकाको अिार मिान्िको 
बैंकमौज्दाि र शे्रस्िाकोमौज्दाि िरुको अनिुजुचमामा तभडान गरेको नदेजखएकोले एर्कन गनि 
िर्कएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल िरकारले तनधािरर् गरे 
बमोजिमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि शीषिक स्वीकृि ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
छ। NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईर्ो । िलुनात्मक िूचना 
अध्र्र्न गनि िर्कएन। 

• कोषको िञ्चालन व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िाको लातग स्थानीर् 
िंजचिकोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (िरु) को प्रर्ोग गरेको पाईर्ो।िरुमा प्रर्ाप्त र र्थािथ िूचना 
िमर्मा प्राप्त नहदुा आर् र्हिाबमा एर्कन हनुे अवस्था रहेन । 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 
2.  बैक र्हिाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िह िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम 

स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा स्वीकृि लेखा ढाँचामा राख्नपुने छ । मातिक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको र्हिाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा खािाकोबैंक र्हिाबतमलान र्ववरर् मातिक 
रुपमा िर्ार नगरर बार्षिक रुपमा िरुको २७२ (अनिुजुच-२१) बैंक मौज्दाििँग तभडान नगरेकोले 
फरक उल्लेख गनि िर्कएन । 

 

 अनुसुगि -९ 

बैंक तथा नगद मौज्दात 

खाताको प्रकार   बैंकको नाम (खाता नं) खाता अनुसार 
बाकी रु 

बैंक अनुसार 
बाकी रु 

फरक 

ग २.१ - िाल  खिष 
खाता- ववजोर वर्ष  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००२००१००१-३ 
१,६५,९७,६३३.२२     

ग २.१ - िाल  खिष 
खाता- ववजोर वर्ष   

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००२००१०००००१-१ 
७,३५,१७,६१६.५६     

ग २.३ - प ूँप्जगत खिष 
खाता- ववजोर वर्ष 

  नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००२००२००१-२ 
८७,७०,०५१     

ग २.३ - प ूँप्जगत खिष 
खाता- ववजोर वर्ष  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००२००३०००००१ 
७५,८६,०७२.४५     

ग २.७ - ववववध खिष 
खाता  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००२००१००१-१ 
८,२३,६०६.५०     

ग २.७ - ववववध खिष 
खाता  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००२००१००१-२ 
(१,४२,१६४)     

ग २.७ - ववववध खिष 
खाता  

 नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००२००२००१-१ 
४,६०,८२६.५०     

ग २.७ - ववववध खिष 
खाता  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००२००१०००००१-२ 
-९५,२०९.५०     

ग २.७ - ववववध खिष 
खाता  

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००२००७०००००१ 
३३,०५०     

ग ३.१ - स्धानीय ति 
धरौिी खाता  

 नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३००००००००३०००००१ 
(३४,८७,६७५)     

ग ३.१ - स्धानीय ति 
धरौिी खाता   

नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००३००००००००१ 
१३,४२,६७९     

ग ४.१ - स्थानीय ति 
सप्चित कोर् खाता 

 नेपाल बैंक मलममिेड , 

१०००३०००००४००१०००००१ 
६१,८७,४१,५७६.९७     

िम्मा ७२,४१,४८,०६३.७०      

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगरेको पाईएन। अन्र् व्र्होराहरु देहार् वमोजिम रहेका छन ।  
• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 

िथर्ांक िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने व्र्वस्था छ।पातलकाले पाश्विजचर तनमािर्मा 
भएको देजखएन ।  

• आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम प्रत्रे्क बषि आषाढ १० गिे 
बिेि पेश गनुिपनेमा र्ि पातलकाले २०७६।३।१० मा मार बिेि पेश गरेको छ । 

• पातलकाले िेवा प्रवाह भौिक प्रगति िर्ार गरेको पाईएन। लेखाको र्ोिनागि भौतिक प्रगति 
िरुबाि िर्ार गरेको पाईएन । 

• रािस्व िंकलनको तबषर्मा िूचना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि से्रस्िा 
आंजशक रुपमा राखेको पार्र्ो । 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा अतधकार क्षेर तभरका र्वषर्मा 
स्थानीर्स्िरको र्वकािका लातग आवतधक, वार्षिक, रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा 
दीघिकालीन र्वकाि र्ोिना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोिनाको तबश्लषेर् गरी िम्भाब्र् र्ोिनाको 
अर्ोिना बैंक देजखएन । 

• ददगो तबकाि र्ोिना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गने िन्दभिमा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देजखएन । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका जिन्िीिर्हिको अतभलेख देजखने गरी मूलजिन्िीखािा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा कर भकु्तानीको अनलार्न 
िानकारी ददएको पार्एन। 

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

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोजिम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगाबै तनमािर् िामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा न्र्नुिम दररेि िोक्न ुपनेमा िोकेको 
पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देजखने गरी अतभलेख र कजन्िन्िेन्िी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनिुार तनर्मावली वनाएको 
पाईएन। 

• िाविितनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म 97 अनिुार कार्ििम्पन्न भएका आर्ोिना 
हस्िान्िरर् गरेको पाईएन । 

• िंस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा३ पातलकाबाि िंचालन भएका र्ोिनाको उपभोक्ताले दिाि गरेको 
पार्एन। 

• िाविितनक  िनुवुाई,  िामाजिक परीक्षर्लाई िाविितनक परीक्षर् अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा 
िो पालना भएको पाईएन। 

• वािावरर्को िंरक्षर्को एर्ककृि दीघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पार्एन। शहरीकरर् 
स्थानलाई मध्र्निर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोिना िर्ार गरेको 
पाईएन । 

• िवरी िाधन ममििको लागि अनमुान बमोजिम बमोजिम ममिि आदेश जस्वकृि गने र ममिि 
अतभलेख राखेर खचि गनुिपनेमा तिधै र्वल पेशको आधारमा खचि भएको छ । 

• िवारी लगबगु राखेर ईन्धन खचिलाई गरेको पाईएन । 

• िंघीर् मातमला िथा िामान्र् प्रशािन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपरमा िमार्हि 
भएका िार्वकका नगरको िम्पति पेश्की वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई र्वश्वशनीर् बनार् िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउन ुपछि।  
 र्ोिना ििुिमा, बिेि िथा कार्िक्रम  

4.  बिेि पेश, अजखिर्ारी-स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा रािश्व र व्र्र्को 
अनमुान स्वीकृि गराई अिार १० गिे तभर पेश गरी अिार मिान्िमा पाररि गनुिपने व्र्वस्था 
छ। पातलका प्रमखुले २०७६।०४।१५ मा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बिेि खचि गने 
अजखिर्ारी प्रदान गरेको देजखन्छ । तनर्मको पालना हनु ुपदिछ । 

 

5.  चौमातिक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोजिम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा चौमातिक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक कार्ििम्पादन िम्पन्न 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

गरी कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । चौमातिक पजुिगि खचिको जस्थति देहार् बमोजिम छ । 
वषािन्िमा कामको गरु्स्िरमा अिर पने हुँदा आषाढमा खचि गने पररपािीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

 
ति.नं. शीषिक कुल खचि 

चौमातिक खचि (रु.हिारमा) 
खचि 

प्रतिशि 

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो 
चौमातिक 

िेिोचौमातिक 

 पूिँीगि खचि १९९४३५ ५४२७ २९१०६ १६१७९५ ३४.९२  

 

6.  क्षरेगि बिेि र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो र्वकािका क्षेरगि 
िमानपुातिक बिेि खचि गनुिपछि । र्ो बषिको क्षेरगि बिेि र खचिको जस्थति देहार्अनिुार रहेको 
देजखन्छ । 

 

 
मखुर् क्षरे वार्षिक विेि खचि रकम 

कुल खचि 
मध्रे् प्रतिशि 

आतथिक र्वकाि ८९२१५००० १५४५७९४० १७.३२ 

िामाजिक क्षेर  ६५०६९०००० ४०६१२१०८८ ६२.४१ 

पूवािधार र्वकाि क्षेर ४२५८७१००० १५७४५५६३५ ३६.९७ 

िशुािन िथा अन्िरिम्बजन्धि ३८६८३००० ९९७८०८० २५.७९ 

कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि १९२२७९००० ११३६८२६७२ ५९.१२ 

िम्मा १३९६७३८००
० 

७०२६९५४१६ ५०.३ 

 

 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
7.  कमिचारी दरबजन्द िथा पदपतुििाः पातलकामा देहार् बमोजिमको िनप्रतितनतध र कमिचारी दरवन्दी 

रहेको पार्र्ो । 

क्र.ि िनशक्ती र्ववरर् िखर्ा 
1 िनप्रतितनधी 125 

2 पातलका िनस्वास्थर् 74 

3 पातलका िनस्वास्थर् का.ि 27 

4 पातलका िनस्वास्थर् अन्र् 15 

5 पातलका का.ि 76 

6 िूचना/रोिगार/MIS 5 

7 पातलका स्थार्ी 78  

 

8.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षर् गरी स्थार्ी प्रकृतिको 
कामको लातग दरबन्दी ििृना गने व्र्वस्था छ। र्वतभन्न पदमा कमिचारीहरु करारमा 
रु.११२५८४०८।०० खचि लेखेको छ ।  
पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी चालक, कार्ािलर् िहर्ोगी, पलम्बर, र्लेक्िीतिर्न, चौर्कदार, मातल, 
िस्िा पदमा िेवा तलन िर्कने व्र्वस्था रहेको छ। पातलकाले स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग 
िमेि करारबाि िेवा तलई कर्ि गरेको छ। िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग ििृना भएको दरबन्दी हरुको स्थार्ी पदपतुिि गनुि पदिछ । 

 

9.  न्र्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देजख ५३ िम्म अतधकार 
क्षेर िथा न्र्ार् िम्पादनको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर िुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । न्र्ार्ीक ितमतिमा र्ि 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

बषि दिाि भएको उिरुी िंखर्ा ९१ मध्र् ४३ फछर्ौि भई ४८ विा बांर्क रहेको देजखर्ो। न्र्ार् 
िम्पादन म्र्ादतभर फछ्र्र्ौि वा र्कनारा गरी िुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

10.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा पातलकाले 
आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातिक िमाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । र्ो 
बषि आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको र्वश्विनीर् र भरपदो हनु िकेको पाईएन 
। आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो बनाई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई 
िवल, दररलो र र्वश्विनीर् बनाउन ुपदिछ । 

 

11.  िम्पति पररचालनाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम पातलकाले आफुिँग भएको 
िम्पति पररचालन गनुि पने व्र्वस्था छ । देहार्को मलु्र्बराबरको पातलकामा तनमािर् उपकरर् 
भएिापतन र्वकाि र िेवामा पररचालन भएको कामको लागि र लाभ अतभलेख राजख तबशलेषर् र 
उपलजब्ध मापन गरेको पाईएन । उपकरर्गि लागि र लाभ अतभलेख राजख तबश्लषेर् गनुि पदिछ 
। 

ति.नं
. 

उपकरर्को नाम थान खररद रकम र्न्धन/िलव 
ममिि 

िम्मा 

१ ब्र्ाक हो लोडर 2 7258500 प्राप्त नभएको 7258500 

२ ग्रडेर 1 1190000 "    " 1190000 

3 र्िपर 5 19775000 " " 19775000 

4 िेक्िर 2 1450000 "     " 1450000 

िम्मा  २९६७३५०० 
 29673500  

 

 चाल ुखचि   
12.  पदातधकारी िरु्वधा –प्रदेश नं .२ प्रदेश िंिदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको 

ितुबधा िम्बन्धी ऐन २०७५ ले तनवािजचिको िरु्वधा व्र्वस्था गरेको छ । पदातधकारी 
ितुबधा २०७६ िाउन देजख अिोि िम्मको रु.४५३९०००।०० खचि भएको देजखन्छ। 
िवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातििक १ गिे बाि लागू हनु ेगरी िरु्वधाहरु गरेपतछ मातिक 
िरु्वधा िलब भकु्तानी भएको दजखएन । 

 

13.  कर दाजखलााः 
स्थानीर् िंजचिकोष िंचालन प्रर्ाली (SUTRA) को २७५ मा रु. १९१५०१७ कर कट्टी दाजखला 
बाकंी रु.१९,१५,०१७।०० दाजखला भएको छ । 

 
 
 

14.  स्वर्कर् िजचव र िल्लाहकाराः  स्थातनर् िहको पदातधकारी िथा िदस्र्को िरु्वधा 
िम्बजन्ध ऐन, २०७५ मा स्थानीर् िहका प्रमखु उपप्रमखु वा अध्र्क्ष उपाध्र्क्षले स्थानीर् 
िहको िंजचि कोषबाि खचि हनु े गरी तनिी, स्वर्कर् िजचव र काननुी िल्लाहकार १ 
िमेिलाई तनर्कु्ती गनि तमल्न ेव्र्वस्था नगरेको अवस्थामा नगर प्रमखु र नगर उप प्रमखु 
स्वकीर् िजचवलाई रु.1012503।०० चाडपबि िर्हि अतनर्तमि देजखएको रु. 

 

1012503 
15.  िलतब प्रतिवेदनाः तनिामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7(ख2) वमोजिम िलर्व प्रतिवेदन पाररि 

गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपछि। िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वषिभरीमा 
रु.८०,४,८९,८०७।०० खचि लेखेको पाईर्ो । िलतब प्रतिवेदन पाररि नगदाि ग्रडे दरवन्दी एर्कन 
गने आधार रहेन । 

 

16.         िेवा िथा परामशि खचिाः बिेि व्र्वस्था गरी गरुुर्ोिना डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि गरी 
प्रतिवदेन िर्ार गनुि पदिछ । पातलकाले र्ो बषि स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम अनिुार देहार् 
बमोजिमको कार्ि परामशिदािाबाि गराई रु. १३,६७,४८४।०० खचि गरेको छ । पातलकाले 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

िंस्था छनौि गदाि परामशिदािाको दिाि िथा कर चकु्ता प्रमार्पर र कार्ािनभुविर्हिको 
िनशजक्त िम्बजन्ध कागिािहरु िमेि माग गनुि पनेमा तिधै खररद िम्झौिा गरर कार्ि गरेको 
पार्र्ो । प्रतिवेदनहरु भण्डार दाजखला भएको देजखएन । 

बबल  डीपीआर िर्ार गदाि पातलकाको प्रार्वतधक िनशजक्त प्रर्ोग नगनािको कारर् स्पष्ट गदै 
आगामी ददनमा आगामी ददनमा आफ्नै प्रार्वतधक िनशजक्तबाि कार्ि गराउन ुपदिछ ।  
भौ.न. तमति कामको र्ववरर् फमिको नाम रकम 

344।076।12।5 IEE नेचरुल श्रोि 499160 

345।076।12।5 वृिजचर प्रदेश तमतडर्ा 395999 

472।077।3।22 र्ोिना अतभलेख प्रदेश तमतडर्ा 96050 

472।077।3।22 कर स्कलन प्रदेश तमतडर्ा 81360 

477।3।23 वृिजचर तनमािर् रािोघर तमतडर्ा 294915 

िम्मा १३६७४८४ 
 

17.  र्विरर्मखुी कार्िक्रमाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ बमोजिम बार्षिक 
बिेि िथा कार्िक्रमको प्राथतमर्ककरर् गरी खचि गनुिपछि । पातलकाले देहार् बमोजिम र्विरर्मखुी 
कार्िक्रम रु. 2618310 िंचालन गरेको तनर्तमि नदेजखएको रु. 
भौ.न. तमति आपूतििकिाि िामान र्विरर् रकम 

349।०७६।१२।०५ िानकी रेतडमेि उद्योग कम्वल ५४३ 177561 

350।076।12।5 कम्वल ७९९ 295053 

493,555 
 कम्वल, हतलिि, कपडा 199958 

465,466 चौधरी िेड िार्कल,  794756 

  फार्वर तिरक 230 298999 

दगुाि,जशव, तिर्र्द्र्वनार्क, छठघाि र लोहिार पवि 
पिुा 

 851983 

िम्मा 2618310 
 

 

 

 

2618310 

18.  गैरिरकारी िंस्था: 
िाविितनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ४६ मा गैर िरकारी िंस्थाबाि िातलम, अतभमखुीकरर्, 

िवलीकरर् कार्ि गैरिरकारी िंस्थाबाि गराउँदा प्रभावकारी र तमिव्र्र्ी हनु ेभएमा जस्वकृि नम्िको 
पररतधमा रर्ह लागि अनमुान िर्ार गरेर गैर िरकारी िंस्थाबाि प्रकृर्ा अपनाई कार्ि गराउन वा 
िेवा प्राप्तगनि िक्नेछ । िाबिितनक िूचना आह्वान गरेर गैर िरकारी िंस्थाहरुलाई िचुीकृि गने 

र जस्वकृि लागि अनमुानको आधारमा िंस्थािंग प्रस्िाव माग गरी घिी प्रस्िाव पेश गनेलाई छनौि 
गरी िम्झौिा गनुिपनेमा देहार्को कार्िक्रमको शे्रस्िा पररक्षर् गदाि प्रतिस्पधाि गरेको देजखएन । 
प्रभावकाररिाको लातग तनर्मको पालना गनुिपदिछ । 

भैिर नं. र ममतत कायषक्रम तामलम हदने संस्था स्थार्ी लेखा 
नं. 

भुक्तानी 
रकम रु. 

३२२-२०७६।११।२२ नेततृ्व ववकास तामलम मशवम प्स्कल डभेलपमने्ि 
प्रा.मल. 

६०६६५५७८ १९७५२४ 

४८७-२०७७।०३।२४ कम्प्युिर तामलम मशबम प्स्कल डेभलपमेन्ि  ६०६६५५७८९ २९८३२४ 
३२२-२०७६।११।२२ लागु आर्द सम्बप्न्ध 

िेतनामुलक कायषक्रम 

नारायखण प्स्कल डेभलपमने्ि 
प्रा.मल. 

६०६५६२७८० १९७५५० 

२४-२०७६।११।२२ लैङ्गीक हिसंा ववरुद् 
सिेतना कायषक्रम 

जनता मसप ववकास केन्र 
प्रा.मल 

६०६७४८५११ १९०५२४ 

३२५-२०७६।११।२२ दमलत वगषको लागग क्षमता 
ववकास तामलम 

युतनभसषल प्स्कल 
डेभलपमने्ि प्रा.मल. 

६०६६५६४०९ १९७७५० 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

३३१-२०७६।११।३० बालमैत्रि नगरपामलका 
तनमाषण 

दगुाष िैधरर  १५३०४५ 

४७६-२०७७।०३।२३ महिला िरुलाई मसलाई 
किाई तामलम, वडा नं. ११ 

एक्सन फर प्स्कल 
डेभलपमने्ि 
प्रा.मल.(६०२४०३५९७) 

 २९७३३७ 

४७८-२०७७।०३।२३ लैङ्गीक हिसंा ववरूद्व 
सिेतना कायषक्रम 

रातो घर ममडडया प्रा.मल. ६०६६२१६६९ १४७४५० 

४८०-२०७७।०३।२३ मसलाई किाई तामलम, वडा 
नं. १७ 

नेपाल प्स्कल टे्रतनङ सेन्िर 
प्रा.मल. 

६०४२४००५० २४८८०३ 

४९४-२०७७।०३।२४ महिलालाई कृष्िल िुरा 
तामलम 

नेपाल प्स्कल टे्रतनङ सेन्िर 
प्रा.मल. 

६०४२४००५० २४८८४९ 

४८३-२०७७।०३।२४ खेलकुद सामाग्री खररद तथा 
ववतरण 

सगरमाथा युवा क्लब 
 १७५००० 

४८६-२०७७।०३।२४ दमलत वगषलाई मसपमुलक 
तामलम तथा सामाग्री 
ववतरण 

नवदय वविानी तामलम तथा 
परामशष केन्र  

६०६६०९६५४ ३९९४५५ 

४८८-२०७७।०३।२४ महिला मसलाई किाई 
तामलम 

जानकक प्स्कल डेभलपमेन्ि  ६०६६५६७४० १९९६६८ 

४८९-२०७७।३०।२४ लोकसेवा तामलम युतनक प्स्कल डभेलपमने्ि  ६०६६५६७४० २९८९४१ 
५०७-२०७७।०३।२६ मसलाई किाई तामलम, वडा 

नं. ७ 
नया शप्क्त ववकास मचि ६०१७३९६३५ २९७३३७ 

५२६-२०७७।०३।२९ लैङ्गीक हिसंा ववरूद्व 
सिेतना कायषक्रम, वडा नं. 
७ 

नया शप्क्त ववकास मचि 
 १९७५२४ 

५२७-२०७७।०३।२९ करेसाबारर सम्बप्न्ध 
तामलम, वडा नं. १ 

सामाप्जक ववकास अमभयान 
नेपाल 

 २९९४५० 

िम्मा ४०४४५३
१  

 अनदुान प्रातप्त, र्विरर् र र्फिाि  
19.  अनदुान र्फिाि – िंघीर् एवं प्रदेश िरकारको कानून एवं कार्िर्वतध बमोजिम स्थानीर् िहमा प्राप्त 

हनुे िमातनकरर् वाहेकका अनदुान खचि नभई बाँकी र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरर् 
(िरुको अनिूुची १२ र २१) अनिुार २०७७ अिार मिान्िमा देहार्बमोजिमको अनदुान मध्रे् 
िंघ िफि  रु.१३२४८५०८२।०० र प्रदेश िफि को रु.३१००००००।०० गरी 
रु.१६३४८५०८२।०० बषािन्ि पतछ दाजखला भएको छ ।  

अनुस िी १२ 

सशतष/समपुरक /त्रबशेर् अनुदानको समप्स्िगत त्रबवरण   

अनुदानको त्रबवरण कुल प्राप्प्त कुल खिष रकम 
संघ/प्रदेश
मा कफताष 

बाूँकक रकम 

शसतष अनुदान (संघ) ४७६१७५००० ३४५६८९९१६ 
१३२४८५०८

२ 
० 

समपुरक अनुदान (संघ) ३१,०२,६९९ १,०५,०३,८९७ ० ० 

शसतष अनुदान (प्रदेश) २,५५,००,००० ० ३१०००००० ० 

जम्मा ५८,९९,९९,३१३.६७ ३६,३५,२१,००९.७० ०  ०  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
20.  आर्को प्रक्षपेर् : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा 

उपमहानगरपातलकाको र्वजत्तर् अतधकारके्षरको व्र्वस्था गररएको छ । उत्त पररच्छेद 
अन्िगिि दफा ५४ देजख ६८ िम्म व्र्वस्था हरुको कार्िन्वर्न गदै स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो आन्िररक आर् िंकलन गनि िक्ने व्र्वस्था अनरुुप पातलकाले िंकलन गने आर् 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

जशषिकहरुबाि रु. २० करोड प्राप्त गने प्रके्षपर् गरेकोमा रु.१२ करोड ६० लाख ६१ 
हिार अिलुी गरेको छ ।नगरिभाबाि पाररि अनमुानको िलुनामा ६३ प्रतिशि आर् 
िंकलन भएको छ। र्वत्तीर् आत्मातनभिरिा र पातलकाको िमग्र र्वकािको ददघिकातलन 
स्रोि व्र्वस्थापनको लातग आन्िररक आर्को अितुल अनमुानको ििप्रतिशि बनाउनपुदिछ 
। 

21.  आर् ठेक्का अिलुी बारँ्काः– :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b ( ljlQo clwsf/ 

If]q cGt{ut ljleGg s/ tyf z'Ns nufpg] / jSof}tf /sd ;d]t c;'nL ug]{ Joj:yf 5 

. र्ो वषि बन्दोबस्ि गरेको आन्िररक आर् ठेक्कामा देहार्अनिुार व्र्विार्र् र व्र्जक्तहरुबाि 
रु.६१४२६९५५।०० िंजचि कोषमा दाजखला नदेजखएको रु.  

 

६१४२६९५५ 
21.1.  नदीिन्र् आर् ठेक्का िफि ाः 

ठेकेदारको 
नाम 

आर् ठेक्काको नाम िम्झौिा पररमार् 
(घ.र्फि) 

िम्झौिा रकम 
रु. 

दाजखला रकम बाकँी रकम 

पातथभरा 
िप्लार्िि 

बालगंगा खोलाको 
नददिन्र् पदाथिको 
ठेक्का  २११०८७२ ३५७२७००१ २९६९८९११ 

१२०२८०९
० 

शे्रष्ठ तबल्डिि 
प्रा.तल. 

दधुौरा खोलको 
नददिन्र् पदाथिको 
ठेक्का २७०२२०१ ३७९५५५५५ १२५२५३३३ 

२५४३०२२
१ 

ओम 
िप्लार्िि 

पिाहा खोलाको 
नददिन्र् पदाथिको 
ठेक्का ४५४६६०४ २९९९९९९९ २००००००० ९९९९९९९ 

िम्मा  १०३६८२५५
५ 

६२२२४२४४ ४७४५८३१
०   

21.2.  अन्र् आर् ठेक्का िफि ाः 
ठेकेदारको 

नाम 

आर् ठेक्काको नाम न्र्निम कबोल 
अंक 

िम्झौिा रकम 
रु. 

दाजखला 
रकम 

बाकँी रकम 

तिमरा 
कन्स्िक्िन 

िीविन्ि ुिथा कवाडी 
कर  ३५०००००० ४६७८५२०६ 

३४६३१५१
३ १२१५३६९३ 

न्र् ु गपु्ता 
िप्लार्िि 

पिके िवारी कर 

३५००००० ४२५१००० २१२६००० 

२१२५००० 
(०७७।७८ मा 

दाजखला) 
जििेन्द्र प्रिाद 
र्ादन 

पाडा भैिी बिार 
२५००००० ३०००००० १५००००० १५००००० 

रुट्ि 
एडभरिाईजि
ङ्ग 

र्वज्ञापन कर 

 ९४४८५७ ६२९९०४ ३१४९५२ 
िम्मा  ५४९८१०६३ ३८८८७४१

७ 

१३९६८६४५ 

  
22.  अमानि (नदीिन्र् आर्): पातलकाले नदीिन्र् पदाथिको आर् ठेक्का िम्झौिा (२०७६ 

मंतिर) हनु ुपबुिको िमर्मा भएको िंकलन िथा तनकाति पररमार् र आर् र्ववरर् प्राप्त 
भएन । पातलकाले आर् अिलुी िथा दाजखला एर्कन गनुि पदिछ ।  

23.  चेक निार्िएकोाः दधुौरा खोलाको ठेक्काको दोस्रो र्कस्िा बापि शे्रष्ठ तबल्डििले तमति 
२०७७।०२।१४ मा रु.१,२५,२५,३३३।०० को एकान्िपेर्ी चेक प्राप्त भएकोमा 
हाल िम्म पतन नगदमा पररर्ि गनि निर्कएको र पातलकाले बैंक ग्र्ारेन्िीबाि िोधभनाि 
तलएको भतनएकोमा आर्खािामा प्रातप्त भएको देजखएन । िम्झौिा अनिुार दाजखला नगने,  
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

बाउन्ि चेक ददने व्र्विार्र्लाई प्रचतलि कानतुन व्र्वस्था र िम्झौिाको दार्रामा िम्झौिा 
अनिुारको अिलु गनुि पदिछ । 

24.  वडाको आर्ाः पातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा नगरपातलकामा आन्िरीक आर् 
िंकलनमा वडा कार्ािलर्ले अनलाईन प्रर्ातल र नगदी रतिदबाि िंकलन गरेको छ । 
गि वषि बांकी नगदी रतिद प्रर्ोगको र्ववरर् प्राप्त हनु िकेन । वडा कार्ािलर्ले तनर्तमि 
दाजखला नगरी बार्षिक रुपमा दाजखला गने गरेकोले मातिक आर् र्ववरर् िर्ार नगरेबाि 
वषिको प्रस्ििु आम्दानी र्थाथिपरक हनु िक्ने िक्ने अवस्था रहेन । पातलकाले ददएको 
र्ववरर् अनिुार नगदी रतिद र्विरर् र र्फिािमा देजखएको व्र्होरा तनम्न छनाः  

 वडा 
नं. 

बांकक  रमसद बुखझमलनेको 
नाम 

कैकफयत 

नग
दी 

मालपो
त 

२ ५ ४ अतनल ववश्वकमाष असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

३ ३ १ अतनल ववश्वकमाष असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

५ १ ० कृष्णनाम प्र. िौधरी असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

६ १ ०  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

८ १ १  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

१२ २ ०  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

१४ २ १  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

१५ २ २ कृष्णनाम प्र. िौधरी असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

१६ १ ०  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

२० ० १  असुमल रकम एककन गरर दाखखला गनुष पने 

ज
म्मा 

१८ १०   

  
 उठ्न बाँकीको लगि िर्ार गरेको छैन । लगिर्वना रािस्वको िमर्ष्टगि लगि अतभलेख िर्ार 

गनुिपने र िोही अनिुार आर्को लेखाङ्कन गरी उजल्लजखि िम्झौिा अनिुारको व्र्ाि िथा हििना 
र्र्कन गरी अिलु गनुिपदिछ । 

 

25.  रािश्व वाडँफाँड- अन्िरिरकारी र्वत्तर् हस्िान्िरर् ऐन, २०७४, प्रदेश नं. २ को आतथिक ऐन, 
२०७६ र ढुङ्गा तगिी बालवुा उत्खनन, र्वर्क्र िथा व्र्वस्थापन िम्बजन्ध मापदण्ड, २०७७ को 
दफा १४ मा नदीिन्र् पदाथिमा प्रदेश र पातलकातबच ४० र ६० र्प्रिशि बांडफांि गनुि पने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले र्वगि िंकतलि नदीिन्र् रािस्व रु. ४१८५०९६४।४० प्रतिशि प्रदेश 
िजञ्चि कोषमा पठाएको देजखएन । 

 िंकलन बषि ठेक्का िम्झौिा रकम रु. प्रदेशलाई पठाउन ुपने ४० 
प्रतिशि 

नदीिन्र् आर्  २०७६।७७ १०३६८२५५५ ४१४७३०२२।०० 

र्वज्ञापन कर २०७६।७७ ९४४८५७।०० ३७७९४२।०० 

िम्मा १०४६२७४१२ ४१८५०९६४।००  

 

 

 

 

 

 

 

26.  नदीिन्र् पदाथिाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(घ) र ढुङ्गा, तगिी, वालवुा 
उत्खनन ् र्वर्क्र िथा व्र्वस्थापन िम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ िथा व्र्विार्ी र पातलका तबच 
नदीिन्र् पदाथिको रु.१०३६८२५५५।०० िंकलन गने िम्झौिा र िूचनामा उल्लेख भएको 
देहार्को कार्ि भएको अतभलेख नहुँदा एथाथि तबश्लषेर् गने आधार भएन । 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

ति.नं. कार्िको 
अतभलेख 

पररमार् ईकाई देजखएको व्र्होरा र आर् िथा गरु्स्िर पक्ष 

१ ठेक्का पररमार् 
िंकलन 

६९८२६४६ घ.र्फ. व्र्विार्र्ले पातलकालाई २७० ददनमा िंकलन गरेको पररमार् 
छोडपजुिि (चलानी) अनिुारको पररमार् पेश नगरेको) 

२ आई ई पररमार् 
के्षर 

६९८२६४६ घ.र्फ. वािावरर्ीर् मापदण्ड अनिुार उत्खनन, िंकलन र प्रशोधन 
उद्योगको अनगुमन अतभलेख राखेको 

३ घािगद्दी स्थान र 
पररमार् 

नखलु्न े घ.र्फ. उत्खनन ्स्थलबाि तनजि घािगद्दी, भण्डारर् र तबर्क्रको स्पष्ट 
अतभलेख नभएको 

४ िनशजक्त 
पररचालन 

नखलु्न े व्र्जक्त िंकलन र उत्खनन,् तबर्क्र र्विरर्, िंलग्न हनु ेिनशजक्तको 
पर्हचान, अनमुति, अनगुमन नगरेको 

५ उपकरर् 
पररचालन 

नखलु्न े िंखर्ा िंकलनमा पररचालन हनु े उपकरर्को पर्हचान र चालक 
िर्हिको र्ववरर् नभएको 

६ अनगुमन 
मलु्र्ांकन 

नखलु्न े पिक पातलकाले पररमार्को तनर्तमि अनगुमनको प्रतिवेदन नभएको 

७ चलानपजुिि 
(छोडपजुिि), 
रतिदको 
अतभलेख) 

नराखेको थान पातलकाबाि प्रमाजर्ि छोडपजुिि रतिद अतभलेख नराखेको । 
मातिक/पाजक्षक पररमार् प्रगति िस्िा २७० ददनको िंकलनमा 
प्रर्ोग भएको अतभलेख िंकलनकिाि र पातलकाले नराखेको  

८ िाबिितनक 
िनुवुाई, 
िामाजिक 
पररक्षर् र 
िाबिितनक 
पररक्षर् 

नभएको पिक प्रचल शरुुवाि नगरेकोले द्वन्द्व हनु ेगरेको  

 
27.  नददिन्र् पदाथि िशुािनाः उल्लेजखि िथर्ाङ्कले वािावरर्ीर् पक्ष स्पष्ट मागिदशिनको लातग अतभलेख 

िथर् तबश्लषेर् गनि र मातिक पररमार् प्रगति ितमक्षा िर्कने अवस्था छैन। नददिन्र् स्रोिमा र्ववाद, 
िरुक्षा तनकार्, अदालि, नागररक अिरुक्षाको भर्, कृर्ष ितमन र पूबािधार िरुक्षामा चनुौति भएको 
छ । 

 

28.  ििर कबोल भाडााः स्थानीर् ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b ( मा ljlQo clwsf/ 

If]q cGt{ut ljleGg s/ tyf z'Ns nufpg] / jSof}tf /sd;d]t c;'nL ug]{ Joj:yf 5 . 
स्वातमत्वमा रहेको तमनाबिारमा, गदुरीबिार, तिमरा बिार र अमलेखगञ्जको व्र्विार्र्क 
ििरकोठाहरुको भाडा अिलुी देजखएको व्र्होरा तनम्न छनाः  

 

28.1.  बक्र्ौता रकमः पातलकाको आतथिक ऐन, २०७६ को दफा १०(१) अन्िगिि अनिुजच-१० मा 
२०७६ िाउनबाि लाग ुहनुेगरी डबल ििर बार्हरी कोठाको रु.८,५००।, डबल ििर तभतर 
कोठाको  रु.६,५००।  र तिंगल ििर बर्हरी कोठाको रु.७,५००।, तिंगल ििर तभरी कोठाको 
रु.५,५००। मातिक भाडा दर कार्म गरेको छ । तमनाबिारको ३९ र गदुरी बिारको १०१ 
विा ििरहरु व्र्विार्ीहरुले प्रर्ोग गरररहेकोमा २०७६ िाउनदेजख ििर भाडा अिलुी बांर्क 
रु.१११२४०००।०० अिलु गनुिपने देजखएको रु. 
र्ववरर् गदुरी बिार, िीिपरु-७ (१०१ मध्र् ८५ 

प्रर्ोगमा रहेको) 
तमना बिार, िीिपरु-७ कुल 

ि
म्मा 

िं
खर्ा 

भाडा 
दर  

मर्ह
ना 

िम्मा रकम िं
खर्ा 

भाडा दर  मर्हना िम्मा रकम  

बार्हरी 
डबल 
ििर 

१५ ८५०
० 

१२ १५३०००
० 

५ ८५०० १२ ५१०००० २०
४०
००
० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१११२४००० 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

तभतर 
डबल 
ििर 

१६ ७५०
० 

१२ १४४०००
० 

० ७५०० १२ ० १४
४०
००
० 

बार्हरी 
तिंगल 
ििर 

३१ ७५०
० 

१२ २७९०००
० 

३४ ७५०० १२ ३०६०००
० 

५८
५०
००
० 

तभतर 
तिंगल 
ििर 

२३ ६५०
० 

१२ १७९४००
० 

० ६५०० १२ ० १७
९४
००
० 

िम्मा ८५   ७५५४००
० 

३९   ३५७०००
० 

११
१२
४०
००  

28.2.  ििर कबोल बढाबढाः पातलकाले प्रतिस्पधाि गराई ठेक्का बढाबढका तबतधबाि नलगाई र्वगिदेखी 
प्रर्ोगमा ल्र्ाईरहेको व्र्विार्ीहले व्र्जक्तगि रुपमा प्रर्ोग गरेको देजखन्छ । ििर भाडा िम्बन्धमा 
प्रमखु प्रशािर्कर् अतधकृिले तमति २०७५।१०।०६ गिेको ददन २०७६ िाउन देजख खुल्ला 
प्रतिस्पधािको आधारमा भाडामा लगाउने िथा भवनमा िला थप गरीएको कोठाहरुको एर्कन गरी 
ठेक्का बढाबढमा िम्झौिा गनुि उपर्ुिक्त हनुे रार् िर्हि तनर्िर्ाथि पेश भएकोमा कार्ािन्वर्न भएको 
देजखएन । रािस्व शाखाले बक्र्ौिा अिलुी र  तमति २०७७।०२।०४ मा र्िप्पजर् उठाई पेश 
गरेको देजखएकोमा प्रर्क्रर्ामा लगेको पाईएन । पातलकाले बक्र्ौिा अितुल र ििरभाडा बिार दर 
अनिुार प्रतिस्पधाि गराई भाडामा लगाउन ुपदिछ ।  

 

28.3.  पातलकाले तिमराबिार, अमलेखगञ्जबिारमा रहेको ििर भाडा एर्कन गरी बक्र्ौिा अिलुी वा 
बढाबढ प्रतिस्पधािको र्वतधबाि भाडामा लगाउन ुपदिछ । 

 

29.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को अनिूुनी १ मा उल्लेख भएका िेवा 
िथा बस्ि ुिथा नेपाल िरकारले रािपरमा िूचना प्रकाशन गरी कर छुि हनुे भनी उल्लेख भएको 
बस्ि ुिथा िेवा बाहेकका बस्िमुा मू.अ.कर छुि ददन नहनु ेव्र्वस्था छ । पातलकाबाि प्रकृतिक 
श्रोि तबक्री र अन्र् बन्दोबस्ि भएको ठेक्कामा र्वक्री मूल्र्मा लाग्ने मूल्र्मा अतभवृर्र्द् कर छुि ददन 
तमल्ने देजखदैन। आर् ठेक्का बोलपर िथा ठेक्का िम्झौिामा मलु्र्अतभवृद्वी कर दोस्रो पक्षले दाजखला 
गनुि पने गरी िम्झौिा भएको हुँदा कर दाजखला गरेको देजखएन । पातलकाले आर् ठेक्कामा 
देहार्अनिुार रु.१५८७८९६१८।०० कारोवार गदाि तनर्मानिुार हनुे रु. २०७६५४८०।०० अिलु 
गरी दाजखला हनुपुने रु. 

ठेकेदारको नाम आर् ठेक्काको र्ववरर् प्र्ान नं. िम्झौिा रकम मअुकर 
रकम रु. 

पातथभरा िप्लार्िि नददिन्र् पदाथिको ठेक्का (बालगंगा)  

३५७२७००१ 

४६४४५१
० 

शे्रष्ठ तबल्डिि प्रा.तल. दधुौरा खोलको नददिन्र् पदाथिको ठेक्का  
३७९५५५५५ 

४९३४२२
२ 

ओम िप्लार्िि पिाहा खोलाको नददिन्र् पदाथिको ठेक्का  

२९९९९९९९ 

३९००००
० 

तिमरा कन्स्िक्िन िीविन्ि ुिथा कवाडी कर   

४६७८५२०६ 

६०८२०७
६ 

न्र् ुगपु्ता िप्लार्िि पिके िवारी कर  ४२५१००० ५५२६३० 

जििेन्द्र प्रिाद र्ादन पाडा भैिी बिार नभएको ३०००००० ३९०००० 
ईमरान कन्स्िकिन तिमरा हाि बिार  १२६००० १६३८० 
रुट्ि एडभरिाईजिङ्ग र्वज्ञापन कर  ९४४८५७ १२२८३१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७६५४८० 
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

िम्मा १५८७८९६१८ २०७६५४
८० 

पातलकाले अमानि बाि िङ्कलन गरेको आर्मा अिूल हनुपुने मअुकर रमेि एर्कन गरी अिूल हनु ु
पदिछ । 

30.  हािबिार को आर्ाः पातलकातभर रहेको देहार् बमोजिमका हाि बिारहरुको आर्ठेक्का पिकपिक 
आह्ववान गदाि प्रस्िाव पेश नभएकोमा अन्र् र्वतधबाि िंकलन गने व्र्वस्था गरेको देजखएन । 
पातलकाले आर् अिलुीलाई प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । 

बिारको नाम ठेक्का बढाबढ रकम रु. ठेक्का प्रस्िाव 
िीिपरु बिार १२६०००० ० 
फते्तपरु बिार १२००० ० 

ईनबाितिरा बिार ६३०००  

   
31.  व्र्विार् कराः  स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा कार्िक्षेर तभर रहेको 

र्वतभन्न व्र्विार् गने व्र्जक्त िथा फमिबाि व्र्विार् कर उठाउन ु व्र्वस्था छ । पतलकाले 
व्र्र्विार्ीहरुको लगि राजख रािस्व अिलु गनुि पनेमा स्वघोषर्ाको आधारमा दिाि प्रर्क्रर्ामा 
आएकोबाि कर िंकलन गरेको छ । व्र्विार् दिाि िथा नर्वकरर्को दार्रामा ल्र्ाउन बिार 
अनगुमन गरेको पाईएन । २०७६।७७ मा ७७० नर्ा व्र्विार् दिाि कर  िथा परुाना ६०१ 
व्र्विार् दिाि रहेकोमा २२१ बाि नर्वकरर् दस्िर रु.४,१७०००।०० अिलु भएको छ । 
व्र्विार् दिाि र नर्वकरर् अिलु गनुिपने र करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपछि।  

 

32.  पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वजस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी पररपािी रहेकोले उजल्लजखि अिलुी र्थाथि मान्न िक्ने अवस्था देजखएन 
।ििथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

33.  वडा िंचालन खचिाः 
एकल खचि केन्द्रको दोहोरो हनुे गरी वडा िंचालन २४ वडाका लातग मातिक १०००० का दरले 
बार्षिक रु. 2888000 भकु्तानी गरेको पार्र्ो । प्रशाितनक खचि दोहोरो बारेमा एर्कन गरी 
तनर्न्रर् गनुिपछि । 

 

34.  नगर िरिफार् 3R : 
नगरको िरिफार् कार्ि िम्पादन गनि, नगरवािी, होिल व्र्ाविार्ी, अस्पिाल र पिलबाि बार्षिक 
रु.8602056।०० नगर िरिफार् शलु्क उठाउन िर्कने िोको २०% ले हनुे  पनुाः प्रशोधन 
गरी रु.1720411।०० प्राप्त हनुे रु.10322497।०० अनमुान गरी ८ विा ट्याक्िरको 
बार्षिक रु.6370560।०० िर्ाक्िर चालक रु.1920000।०० फोहर कलेक्िर रु. 
रु.5112000।०० िपुरभार्िर र शलु्क िंकलकको रु.1920000।०० िमेि रु. 
15322560 लागि अनमुानमा रु.10322497।०० कट्टा गरी बाँकी रु.५००००92।०० 
मअुकर िर्हिको मूल्र्ाकन गरर तग्रन एण्ड जक्लनतिर्ििंग िम्झौिा गरी रु. 2099190।०० 
भकु्तानी गरेको छ । िोको रु.1616190।०० को मलु्र् अतभवृर्र्द् कर र्विक पेश नभएको 
रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

210104 
34.1.  तग्रन एण्ड जक्लनले िम्झौिा बमोजिम िरिफार् शलु्क र ररिार्कल आििन गरेको कुल प्रगति 

र्ववरर् पेश नगरेकाले लागि प्रतिफल अनमुान र्ोग्र्िा र्वश्लषेर् गनि िर्कएन । 
 

34.2.  िरिफार् कमिचारी र पातलकाको िेक्िर र चालक िरिफार्कमी कार्िमा पररचालन भएकोमा पतन 
िोको भाडा र िलव फमिबाि पातलकाले प्राप्त गरेको पार्एन । छानर्वन गरी िम्झौिा ितमक्षा 
गरी आर् बढाउन पदिछ । िनशक्ती र उपकरर् पररचालन हनुे र िोको लागि प्राप्त नहनुे अवस्था 
िधुार ल्र्ाउन शोधभनाि गनुिपने देजखर्ो । 

 

35.  डडप बोररङ तनमायण तफय ः । यस सम्बन्धमा देखखएको प्रमुख व्यिोरा िरू तनम्न छनः  
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 
35.1.  बर्ढ दरमा मलु्र्ाकंन गररभकु्तातनाः पातलकाले तडप बोररङको िामान आपूतिि अन्िगिि १० 

केजििम्म प्रिेर थाम्निक्ने १८० एम एमको (180mm Dai. 10kg/cm2 Pvc pipe) पाईप 
प्रतितमिर रू. २५८३। का दरले मलु्र्ाङकन गरर नार्पर्किाब र र्वल अनिुार ६ केजि 
प्रिेर थाम्निक्ने १८० एम एमको (180mm Dai. 6kg/cm2 Pvc pipe) पाईप प्रर्ोग गरेको 
हुँदा देहार्का भौचरबाि बढी भकु्तानी भएको अिूल हनु ुपने रू.  ८२६३२ 

 भैिर नं. र 
ममलत 

भुक्तानी पाउनेको नाम पररमाण मुल्यांकन प्जल्ला दर रेि बहि भुक्तानी 

२६-२०७६।०९।२८ शाप्न्त िोलमा डडप बोररङ तनमाषण, 
वडा नं. १७ 

४५ ममिर २५८३ १६४४ ४२२५५ 

१७०-
२०७७।०३।१५ 

स्यालो ट्युवेल जडान उ.स., वडा 
नं. १४ 

४३ ममिर २५८३ १६४४ ४०३७७ 

जम्मा ८२६३२   
35.2.  ितमन प्वाल खन्नाेः वडा नं. १७ को तडपबोररङमा 180mm Dai. 10kg/cm2 Pvc pipe for 

surface casing ४५ तमिर र 180mm Dai. 6kg/cm2 Pvc sloted pipe of thickness 8mm 

(strainer pipe) कार्ि १५ तमिर िमेि िम्मा ६० तमिर गर्हराईिम्म तिल गरेको हुँदा 
थप ५ तमिरको प्रतितमिर रु.६०००।०० का दरले खचि भएको रकम रू.३००००।०० 
अिूल गनुिपने रु. ३०००० 

36.  बोल्डर िोतलङाः िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि नम्र्ि 
बमोजिम दररेि तनधािरर् ितमतिले िोकेको दररेिको आधारमातनमािर् कार्िको लागि 
अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ . ढलानको लातग ढुङ्गा तबच्छाउने कार्ि खोलाबाि 
ल्र्ाईएको गोलो नफुिाएको ढुङ्गा िोलीङ गरेकोमा जिल्ला दररेिको ति.नं.११९ मा २२५ 
देजख २५० एमएम (५ देजख ६ ईन्च मोिाई) िम्मको खोलाको ढुङ्गा प्रति घनतमिर 
रू.२२५८।०० तनधािरर् गरी प्रार्वतधक मलु्र्ांकन गनुि पनेमा जिल्ला दररेिको ति.नं. 
११६ को ब्लक स्िोन (फोरेको ढुङ्गा) को प्रतिघनतमिर रु.२५५०।०० दरले मलु्र्ांकन 
गरी प्रतिघनतमिर रु.२९२। का दरले बढी खचि गरेको छ । देहार्को र्ोिनामा ढुङ्गा 
छाप्ने काममा बढी भकु्तानी रु.  २६७५६८ 

 भा.न.ं र ममतत आयोजनाको नाम तनमाषण 
कायष 

पररमाण 
(घ.मम.) 

बिी 
मुल्यांकन दर 

रकम रु. 

३७-२०७६।११।०१ कुश्माडी लाममडाडा अधुरो 
स्लेब िलान, जीतपुर-१८ 

सडक 
िलान 

८४.९६ २९२ २५१४८ 

७२-२०७७।०१।१४ नमुना िोल स्लाब िलान 
उ.स., जीतपुर-१७ 

सडक 
िलान 

१००.३२ २९२ २९२९३ 

११९-२०७७।०३।०७ औराि ववकास उ.स., 
जीतपुर-४ 

सडक 
िलान 

१२७.९१ २९२ ३७३५० 

१५४-२०७७।०३।२३ वपपल डांडा स्लेब िलान 
उ.स., जीतपुर-१७ 

सडक 
िलान 

२०१.४२ २९२ ५८८१४ 

२१७-२०७७।०३।३१ रमोमल बसडडलवा ईनबाष 
सडक िलान, जीतपुर-२० 

सडक 
िलान 

२४०.९७ २९२ ७०३६३ 

२२४-२०७७।०३।३१ बािो िलान तथा नाला 
तनमाषण, जीतपुर-२ 

सडक 
िलान 

१५९.५९ २९२ ४६६०० 

जम्मा २६७५६८ 
अन्र् र्ोिनाको हकमा पातलकाले एर्कन गनुि पदिछ ।  
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 
37.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर– आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनिुार िरकारी कार्ािलर्ले 

२०७६।२।१६ देजखको ठेक्कामा मू.अ.कर ५० प्रतिशि भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ ।  पातलकाले 
देहार्को ५० प्रतिशि रु. ३१५४८५।०० कट्टी गरी दाजखला गरेको नदेजखएको रु. 

गोभौनं./तमति पाउनेको नाम प्र्ान नं. भकु्तानी 
रकम 

मअुकर 
कर रकम 

५० 
प्रतिशि 
रकम 

०१-
२०७६।०८।२९ 

िामाकोजश 
ईन्िीनीर्ररङ कम 

६०६७०१२१९ ५४८४९४७ ६३०९७० ३१५४८५ 

िम्मा ५४८४९४७ ६३०९७० ३१५४८५  

 

 

 

 

 

३१५४८५ 

38.  औषधी खररद – िाविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 
तबि लाख रुपैर्ाँिम्मको औषतधिन्र् मालिामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको िमाचार परमा िूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गनि िर्कने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहहरुले 
उक्त अनशुरर् वेगर रु. १२०८१७९ का औषतध िोझै खररद गरेको छ । िो िम्बन्धी देजखएको 
व्र्होराहरु जन्नानिुार छनाः 

 

38.1.  खररद गरेका औषतध कुन औषतध कम्पनीबाि उत्पादन भएको हो र िोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन िमेि भएको नदेजखएको, 

 

38.2.  आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. िर्िफर्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
िमाप्त तमति उल्लेख गरी िम्बजन्धि र्वषर् र्वज्ञबाि मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमार् िमावेश नभएको, 

 

38.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम िजििकल िमान स्िोर दाजखला हनुअुजघ स्पेशीर्फकेशन अनिुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद िम्बन्धमा र्र्कन गनि िर्कएन । 

 

38.4.  औषतधको जिन्िी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र जिल्लाबाि हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वजस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

38.5. औषतधको खचि घिाउदा मागफारामको आधारमा घिाउन ुपने एकमषु्ट घिाउने गरेको ।  
 औषतधको खररद, आपूिी, दाजखला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 

गरु्स्िर अनिुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु 
जिम्मेवारी जिन्िी अतभलेख व्र्वजस्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

39.  िोझै खररद – िाविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पधाि तितमि नहनुे गरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । रु.५ लाखिम्मको खररद कार्ि िोभैm गनि िर्कन,े रु.५ लाखभन्दा 
मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबन्दी दरभाउपरबाि र िोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाि खररद 
गने व्र्वस्था छ । खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा िीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनु ेएवं 
एउिा आपूतििकिाििंग एक पिकभन्दा बढी िोभैm खररद गनि नहनु ेउल्लेख छ । र्ो वषि पूिँीगि 
िथा चाल ु र्कतिमका वस्ि ु वा िेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाि र्वतध पालना नगरर खररद गरेको 
रु.५६,८१,४२५।०० अतनर्तमि पाईर्ो । 

 

 भौ. 
नं. 

समतत कार्यक्रम वििरण डेबबट 

९ ०६/१६/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष गगता स्िील फतनषिर उघोग ३९,९१७ 

१० ०६/१७/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष 
गगता स्िील फतनषिर उधोग 
लाइ भकुत 

९३,७९० 

२२ ०८/२४/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष  गगता स्िील फतनषिर उधोग २५,०८६ 

२५ ०९/१८/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष 
गगता स्िील फतनषिर र 
प्राणनाथ टे्रडसष  

७६,२७५ 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=12561941722480074
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=33926838436700447
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=26184228721192284
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=66475865618412519
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

२९ १०/०८/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष  गगता सप्लायसष १,७९,१०५ 

३५ १०/२०/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष  गगता सप्लायसष  १,९९,६०३ 

६५ १२/०५/२०७६ फतनषिर तथा कफक्िसष गीता सप्लायषस ७१,१९० 

७५ ०१/२८/२०७७ फतनषिर तथा कफक्िसष 
गगता स्िील फतनषिर उघोग 
(मशलबन्दी दरभाउपि बाि) 

१८,४१,५५९ 

१२२ ०३/०७/२०७७ फतनषिर खररद 
श्री नेपाल आ.वी.,नरबस्ती-३  

लाई फतनषिर खररद पेश्की 
३,००,००० 

१६३ ०३/२४/२०७७ मेमशनरी तथा औजार आइिी प्लाजा  ८२,२०० 

५३ ११/२१/२०७६ इषन्भिर,किज र हििर  आकाशवाणी इलेक्ट्रोतनक्स ९७,०९५ 

४ ०६/१४/२०७६ मेमशनरी तथा औजार कुन्दन टे्रडषस ८७,४६२ 

५ ०६/१४/२०७६ मेमशनरी तथा औजार कुन्दन टे्रडषस ६९,०५९ 

६ ०६/१५/२०७६ मेमशनरी तथा औजार कुन्दन टे्रडषस ३४,१७१ 

५५ ११/२२/२०७६ मेमशनरी तथा औजार कुन्दन टे्रडषस र स्िासष ट्रड्स १,६९,१३८ 

१७३ ०३/२५/२०७७ मेमशनरी तथा औजार स्िार कम्प्युिर ट्रिड्स ५१,००० 

२८ १०/०७/२०७६ मेमशनरी तथा औजार श्रुतत इन्फोसेस  ७९,८३४ 

१४५ ०३/२२/२०७७ मेमशनरी तथा औजार सुरक्षा इनिरप्रइजेज  ५१,८८९ 

३२१ ११/२२/२०७६ कायाषलय सामाग्री  कुन्दन टे्रडसष १,०७,६७० 

५५९ ०३/३१/२०७७ कायाषलय सामाग्री  कुशल प्रकाशन  २७,२३३ 

५७४ ०३/३१/२०७७ कायाषलय सामाग्री  के एस मप्ल्िपपोज प्रा मल  १,३५,९९५ 

१५४ ०८/१९/२०७६ कायाषलय सामाग्री  लक्ष्मी लामा  ३,९५० 

५९ ०६/१४/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
 सेभन वप आर  स्िशनरी एण्ड 
सप्लायसष 

५८,५१५ 

२०७ ०९/२१/२०७६ कायाषलय सामाग्री आदशष अफसेि प ्- ५४,८०५ 

२६ ०६/०१/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
आदशष अफसेि, भवातन 
ईन्िरनेशनल र बालाजु अिो 

३१,३०१ 

१९० ०८/३०/२०७६ कायाषलय सामाग्री उमाकान्त पौडले  १९,१४४ 

३६९ १२/०६/२०७६ कायाषलय सामाग्री उमाकान्त पौडले  १३,३२० 

१०३ ०७/०७/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
काब्या टे्रडडङग कन्सनष र 
पुष्पराज तघममरे 

६३,६४७ 

४४ ०६/१३/२०७६ कायाषलय सामाग्री कुन्दन टे्रडसष  ८५,८५८ 

१६१ ०८/२२/२०७६ कायाषलय सामाग्री कुन्दन टे्रडसष कुशल प्रकासन - ६८,९८६ 

१०४ ०७/०७/२०७६ कायाषलय सामाग्री कुशल प्रकाशन अपसेि प्रेस  ५१,५२८ 

२९७ ११/१९/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
कुशल प्रकाशन, आर मस 
ईलेक्ट्रोतनक्स,  प्रजापतत पुरन 
पािषस  

४७,६९० 

३९४ ०१/२६/२०७७ कायाषलय सामाग्री कृपा प्रकाशन ५,९६,३२९ 

५४९ ०३/३०/२०७७ कायाषलय सामाग्री कृपा प्रकाशन सम ि १,९३,५९६ 

५०५ ०३/२६/२०७७ कायाषलय सामाग्री कोसेली गगफि कनषल  २,३५,९४५ 

२८६ ११/०६/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
गिीमाई ईन्िर प्राईजेज 
लगायत अन्य 

१४,१९५ 

१६४ ०८/२४/२०७६ कायाषलय सामाग्री गगता स्िील फतनषिर  ५९,४३८ 

१८७ ०८/३०/२०७६ कायाषलय सामाग्री गगता स्िील फतनषिर  १८,२४९ 

२३३ १०/०७/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
न्यु संहदप आदशष अफसेि 
कुसल प्रकासन सेभने पी आर 
- 

३,०३,४७९ 

३४३ १२/०५/२०७६ कायाषलय सामाग्री प्राणनाथ र मसमरा फ्लेक्स  ५३,७४० 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21954091209459332
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=65804661171496918
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=10927838963091147
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=30012307160038109
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=4119521587483317
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71393815524208640
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=53254100507411892
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=6120343474570883
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=14126656757132951
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=46928741526073256
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=47500157043487055
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=44216404866698361
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=3978735093174015
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=20326652268180085
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=10600720663122433
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=3895469249039091
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=4269399895946154
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=29418461494318806
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=20750645741341046
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=9494940188604201
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=100100000008695027
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=37705128251169
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71512407445418913
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=30069402112787258
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=65202675341735515
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=7167278761095568
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=6338282421750482
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=67769921759593966
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=59792348378694147
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=16755827377116114
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=61605911852253127
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=65217477348012080
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=7115903712337921
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=59410596430795306
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=56997596352651175
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=41049070771330729
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पातलकाकको नाम M िीिपरुतिमरा उपमहानगरपातलका, बारा                                    आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

२२६ ०९/२८/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
बालाज ुअिो ककष स प्रा.मल. र 
आर मस ईलेक्ट्रीक्स 

४६,२७० 

५०२ ०३/२५/२०७७ कायाषलय सामाग्री त्रबमभन्न सप्लायसष ४१,०४८ 

५०८ ०३/२७/२०७७ कायाषलय सामाग्री मशब संकर प्लाप्ष्िक उद्योग १८,५१० 

८३ ०६/१७/२०७६ कायाषलय सामाग्री मशवजी प्रसाद  ४,८२० 

१०८ ०७/०८/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
मशवशंकर प्लाप्ष्िक एण्ड िाउस 
िोल्ड पसल 

४४,९४० 

२५३ १०/२०/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
सेभन वप अर स्िेशनरी र 
सेभन वप आर सप्लायसष 

२,३२,५८१ 

७३ ०६/१५/२०७६ कायाषलय सामाग्री सेभन वप आर र कुन्दन टे्रडसष १,१९,३६१ 

७० ०६/१५/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
सेभन वप आर स्िेशनरी र 
शंकर िाडषवेयसष  

४७,३७७ 

५६३ ०३/३१/२०७७ कायाषलय सामाग्री सेभेन पी आर  ६६,४०० 

३६३ १२/०६/२०७६ कायाषलय सामाग्री 
सेभेन पी आर र कोसेली 
गगफि  

२,८४,५१८ 

१३ ०७/०७/२०७६ ईलेक्ट्रोतनक्स काब्या टे्रडडङ कन्सनष ४९९००८ 
४२ ११/०७/२०७६ ईलेक्ट्रोतनक्स खुमश ईलेक्ट्रोतनक्स २२५३०० 
२०३ ०३/१९/२०७७ सोलार मसस्िम ईभान ईनप्जष ९९८६५ 

जम्मा ५६८१४२५  
40.  िंघीर् पुिँीगि : 

८।०७७।३।३१ िहकारी तिचाई ममिि िम्भारमा ११ कृषक िमहुलाई र्विरर् गनि ३ एचर्पको 
कृर्ष मोिर ११ थान रु. 45455 मा र्वद्या िेडििबाि खररद र्वलको आधारमा भकु्तानी ददर्एको 
पार्र्ो । विार दर अनिुार प्रतिगोिा २६००० खररद गरेकोले वढी व्र्र्भार परेको देजखर्ो । 
िोर्ह उपकरर् खररदमा कृषकको र्ोगदान ५०% ले हनुे रु. 143000 कृषक िमहुबाि अिलु 
गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 

143000 
 स्थानीर् पबुािधार िाझेदारी कार्िक्रम  

41.  स्थानीर् पबुािधार र्वकाि िाझेदारी कार्िक्रम (िञ्चालन कार्िर्वतध) तनर्मावली, २०७५ को तनर्म 
९(८क) र (९क) मा आवतधक र्वकाि र्ोिनामा प्राथतमकिामा परेको र नगर िभाबाि जस्वकृि 
भएको र बिेि अभावले कार्िन्वर्न नभएको र्ोिना छनौि गनुिपने व्र्वस्था छ । नगर िभाले 
छानेको र्ोिनाहरुबाि ८ र्ोिना माननीर् ज्र्लेु छनौि गरेको र आवतधक र्ोिना बार्हरको छनौि 
गरी खचि गरेको पाईर्ो । नगर िभाबाि छनौिमा गरी कार्ि गराउन निकेको र्ोिना छनौि गरी 
कार्िन्वर्न गनुि पदिछ  र िम्पन्न कार्िको अनगुमन गरी अतभलेख राख्न ुपदिछ । 

ति.नं. र्ोिनाको नाम तनमािर् कार्ि बाँडफाँि रु. खचि रू. 
१ िामदुार्र्क भवन तनमािर्, 

जििपरु- ४ 

भवन तनमािर् १३००००० १२०४८६३ 

२ िामे मजस्िद छि ढलान, 
िीिपरु-७ 

भवन तनमािर् १२००००० ११९८७३९ 

३ मजस्िद तनमािर्, िीिपरु-२४ भवन तनमािर् १०००००० ९८९९९५ 
४ मेजशनरी िामान हस्िान्िरर् नेपाल मा.र्व., 

िीिपरु-२१ 

२००००० ३००००० 

५ मजस्िि र मजन्दर ममिि भवन तनमािर् १०००००० ६६३१९५ 

६ िामदुार्र्क भवन, िीिपरु-
११ 

भवन तनमािर् १०००००० ९२५२६१ 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=15564910312890559
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=48207210042552084
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=63619059122264979
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=17015829645980890
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=880749639168264
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=5507371559446831
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=27966906147626270
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=49124526728989808
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=12965871010318621
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=50526097533077068
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=50526097533077068
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

७ ब्रह्मबाबा कम्पाउण्ड वाल िाबिितनक तनमािर् १०००००० ६६४५१९ 
८ िामदुार्र्क भवन, िाबिितनक तनमािर् ८००००० ७२३६३३ 

िम्मा ७५००००० ६६६५२०५  
42.  बार्ोग्र्ाि ममिि : 

५७७।०७७।३।३१ आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ३६(३) मा खचि प्रमाजर्ि 
गने र्वल भरपाई िर्हि से्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ । नमस्िे नेपाल ररतनर्वल र्निीबाि ६१ 
थान बार्ोग्र्ाि ममिि गरी रु. 388049 खचि गरेकोमा िो बार्ोग्र्ाि ममििको प्रमाजर्ि अतभलेख 
नभएको रु. 

 
 

३८८०४९ 
43.  गोठिधुार र र्वउ अनदुान : 

कृर्ष िथा िहकारी र्वकाि मन्रालर्को र्किानलाई अनदुान तनदेजशका बमोजिम र्वउ र गोठ 
िधुारमा ५०% भन्दा बढी अनदुान ददएको अिलु गने रु. 
भौ.न. तमति रकम र्वषर् ५०% अनदुान वढी 
४५४।077।3।9 1000000 गोठ िधुार 500000 

471।077।3।1
9 

299497 घानको र्वउ 119798 

िम्मा   619798  

 
 
619798 

 प्रदेश िरकार हस्िान्िररि (पुजँिगि)  
44.  कजन्ििेन्िी खचि : 

पातलकाले र्वकाि कार्िक्रमबाि कट्टा भएको देहार् बमोजिम कन्िीन्िेन्िी खचि गरेको छ । िोको 
र्ोिनागि अतभलेख नभएकोले र्थाथि र्ववरर् स्पष्ट हनु िकेन । 

क्र.ि खचि जशषिक रकम 

1 िलव 110000 

2 प्रतिवेदन प्रकाशन 395950 

3 ल्र्ापिप खररद 494034 

4 र्ोिना अनगुमन 414000 

5 र्वर्वध खचि 132904 

िम्मा 1506890   
44.1.  ४-२०७७।०३।३१ र्ोिना अनगुमन वापि नगर उपप्रमखुलाई ९६ ददनको अनगुमन भत्ता 

दैतनक ४०० को दरले रु. 38400 भकु्तानी ददएकोमा प्रदेश िरकारको अनगुमन भत्ता कट्टा गरर 
भकु्तानी गनुिपने देजखर्ो ।  
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 
45.  िंघीर् िशिि हस्िान्िरीि : 

अनगुमन : आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा अनदुानको प्रगति प्रिवेदन 
िर्ार गरर अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले ददवा खािा, पाठ्यपसु्िक, बकु कनिर र दतलि 
छारवृतिमा पठाएको श्रोिको कोतभड िक्रमर्को िमर्मा लजक्षि वगिमा पररचालनको अनगुमन गनुि 
पदिछ । 

ति.न. र्वषर् र्वद्यालर् र्वधाथी ददन िम्मा रकम 

1 ददवा खािा 61 11682 128 1828604
7 

2 दतलि छारवृति 62 1905 0 3700800 

3 पाठ्यपसु्िक 62 16568 0 6645403 

4 बकु कनिर  9663 
 3328000 

               िम्मा 39818 
 3196025

0  
८६-२०७७।१।२४ पातलका अन्िरगिको १-५ कक्षािम्म ९६६३ र्वधाथीको लातग प्रति र्वधाथी 
१५० को दरले रु. 1449450 ६२ र्वद्यालर्मा पठाउन ुपनेमा १२५२४ र्वधाथीको लातग 
पठाएकोले वढी 2681 िना नभएको र्वधाथीको वकु कनिर वापि वढी तनकािा गरेको र्फिाि 
गनुिपने रु. 

 

429150 
46.  १०-२०७६।६।१४ शहरी स्वास्थर्को स्वास्थर्कमी कमिचारीलाई चाडवपि खचि वापि आश्वीन र 

फाल्गरु् मर्हनामा दोहोरो पारी ददएको रु.३,१४,४७०।०० दोहोरो अिलु गरी स्थानीर् 
िंजचिकोषमा दाजखला भएकोले िशिि अनदुानको िो रकम िंजघर् िंजचिकोषमा दाजखला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

314740 
47.  बहकु्षतेरर् पोषर् कार्िक्रमाः 

पातलकामा बहकु्षेतरर् पोषर् कार्िक्रमका लातग देहार् खचि तनकाशा भएको छ । 

श्रोिगि क्षेर तनकाशा खचि 
नेपाल िरकार 600000 600000 

रू्तनिेफ 1400000 1400000 

िम्मा 2000000 2000000   
48.  प्रधानमन्री रोिगार कार्िक्रम – र्ो वषि कार्िक्रम अन्िरगिको कारोवार देहार् बमोजिम छ । 

कार्िक्रम विेि तनकाशा खचि 
रोिगार पविर्द्न  2300000 477780 

रोिगार कार्िक्रम 5667000 0 

िम्मा ७९६७००० 477780 
 

स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोिगार व्र्जक्तलाई न्रू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्िामूदार्र्क 
पूवािधारहरुको र्वकाि माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहमा 
प्रधानमन्री रोिगार कार्िक्रम रहेको पाईएन । 

 

 िामाजिक िरुक्षािफि   
49.  िामाजिक िरुक्षािफि  बढी तनकािा – िामाजिक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ ले 

लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमतिमा पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा 
नवीकरर् गरी िामाजिक िरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपने, प्रत्र्ोक बषि लगि अध्र्ावतधक गरी 
लाभग्राहीको िंखर्ा र्र्कन गनुिपने, भत्ता र्विरर् गदाि बैंकमाफि ि भत्तार्विरर् गनुिपने, िामाजिक 
िरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केजन्द्रकृि 
िूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने जिम्मेवारी िामाजिक िरुक्षाको अजखिर्ारी पाउने 
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स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी चौमातिक 
तनकािा हुँदा दोहोरो नभएको र्र्कन गरी िोको आधार पेश गनुिपदिछ। 

49.1.  िामाजिक िरुक्षा कार्िक्रम िंचालन  कार्िर्वतध, २०७५ को दपा २५ मा लाभग्राहीको खािामा 
िम्मा भएको प्रष्ट देजखने गरी लाभग्रार्हको बैक खािा नम्वर र िम्मा रकम िर्हिको र्ववरर् 
चौमातिक रुपमा र्वधतुिर् कर्प अतनवार्ि रुपमा पातलकामा पठाउन ु पछि। लाभग्रार्हको भरपाई 
मातनने व्र्वस्था छ ।पातलकाले बैकमा पठाएको  देहार्को रकमको बैकबाि रु. 65890200 
को भरपाई प्राप्त भएको पार्एन । 

भौ.न. तमति बैकको नाम रकम तनकािा 
13।1।4 बैक अफ काठमाण्डौ 4514400 दोस्रो 
14।3।23 र्वतभन्न ९ विा वैक 61375800 िेस्रो 
िम्मा 
 

 65890200 
 

 

 

49.2.  िामाजिक िरुक्षा कार्िक्रम िंचालन  कार्िर्वतध, २०७५ को दपा १६ मा भत्ता पाउने व्र्जक्तले  
िोर्ह आवतभर बूजझिक्न ुपनेछ । बैक खािामा िम्मा भएको तनकृर् खािाको र्ववरर् पातलकाले 
पठाउन ुपने र पातलकाले लाभग्राहीको एर्कन गरर र्फिाि गनुिपने भए र्फिाि तलई िंजचिकोष दाजखला 
गनुि पने व्र्वस्था छ । बैकमा िम्मा भएको खािामा तनकृर् र्ववरर्, लेखापरीक्षर्मा प्राप्त भएको 
भरपाई प्राप्तगरी भरपाई राख्न ेव्र्वस्था हनु ुपछि।  

 

49.3.  २।०७७।३।३० हररशंकर कानलेु पेश्की फछिर्ोि गदाि ०७४।०७५ र ०७३।०७४ 
बालपोषर् भत्ताको भरपाई राखी फछिर्ोि रु. 153200 गरेकोले पाउने आधार नभएको हदुाँ 
अिलु गनुिपने रु  

 
१५३२०० 

50.  अिहार् एकल मर्हला भत्तााः िामाजिक िरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा ७(२) मा िीवनर्ापनको 
आर् स्रोि नभएको, नेपाल िरकारले िोकेको भन्दा न्र्नु आर् भएको, श्रम गनि निक्न े६० बषि 
उमेर नपगेुको अिहार् एकल मर्हलाले भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । पातलकाले ६० बषि मतुनको 
एकल मर्हला भत्ता विरर् गदाि जिवनर्ापनको आर्स्रोि, नेपाल िरकारले िोकेको भन्दा न्र्नु 
आर् िथा श्रम गनि िक्ने निक्ने एर्कन गगरर िामाजिक िरुक्षा भत्ता र्विरर् गरेको पाईर्ो । 
रार्िर् पररचर्पर िथा पजञ्जकरर् तबभागको च.नं. १५७२ तमति २०७७।०२।२८ को  परमा 
२०७६ िाल चैर देजखमार िबै अिहार् मर्हला र "ख" बगिको अपाङ्गले भत्ता पाउने व्र्वस्था 
गरेकोले िोअवतध अजघको र्ो बषिको २ चौमातिक र अजघल्लो बषिको दोस्रो र िेस्रो र र्ो वषिको 
पर्हलो र दोस्रो चौमातिक रु.37704000।०० ददन तमल्ने आधार पेश गनुिपछि। 

चौमातिक र्विरर् िंखर्ा नपाउने दर िम्मा 
प्रथम 2284 8000 18272000 

दोस्रो 2429 8000 19432000 

िम्मा 4713 
 37704000 

६० वषि मतुनको र्वद्यवा र ख वगिको अपाङ्गको लातग पातलकाले ३ मापदण्डको आधारमा ददनपुने 
छनौि गरी िबै लाभग्राहीलाईददन बन्देि गरेको अवस्थामा ०७५।०७६ दईु चौमातिक र 
२०७६।०७७ दईु चौमातिक रु. 28568000 र र्ो वषिको प्रथम र दोस्रो  चौमातिक रु. 
85704000 छानर्वन गरी आवश्र्क कारवाही गनुिपने देजखन्छ । 

 

 कोरोना िंक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपचार कोष   
51.  आर् व्र्र्ाः कोतभड १९ उद्बार राहि र पनुिस्थापना खचि जशषिकको आर्व्र्र् देहार् बमोजिम छाः 

ति नं स्रोिगि र्ववरर् आर् रु. व्र्र् रु. बाकी रु. 
१ पातलका रकामन्िर ३००५६००० 

  

२ प्रदेश िरकारवाि २०००००० 
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३ अन्र् १७९२६   

 िम्मा ३२५७७९३६ ३२५७७९३६ ०  
52.         वस्िगुि प्राप्तीाः कोतभड १९ महामाररको र्वषर्मा पातलका जस्थि गैरिरकारी िंस्था, जिल्ला स्वास्थर् 

कार्ािलर्, र्वकाि िाझेदार, दािा, अन्िरािीर् गैरिरकारी िंस्था प्रदेश र िंघिरकारवाि पातलकामा 
िहर्ोग स्वरुप प्राप्त भएको वस्िगुि िामानको र्ववरर् माग गदाि प्राप्त हनु आएन। 

 

53.         राहि िामाग्री : 
पातलकाको कोतभड १९ िंक्रमर् तनर्न्रर् र उपचार पनुस्थापनाको राहि र्विरर् गनि ददएको 
पेश्की लेखापरीक्षर् अवधी २०७७।०९।१० िम्म पतन फछिर्ोि गरेको पार्एन। राहि उपचार 
र तनर्न्रर् कार्िको बार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पार्एन। राहि र अन्र् पेश्की रु. 29478000 
कुल खचिको 90.50% पेश्की फछिर्ोि गरेको छैन । कोतभडको र्ववरर् माग गरेकोमा पेश हनु 
आएन । कोतभड खचिको पररक्षर् र र्वश्लषेर् गनि िर्कएन । राहि र्विरर् गनि वडा िजचवहरुले 
नाममा तलएको पेश्की प्रतिवेदन अवधी िम्म फर्छ्योि गरेको देजखएन । 

 

ef}=g+

= ldlt वडा न ं gfd /sd ?= प्रयोजन 

2 2076.12.27 1 लक्ष्मी लामा 1,600,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 2 पुणण प्रसाद वतवारी 580,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 3 अवनल वव क 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 4 सुधन चौधरी 600,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 5 कृष्णनाम प्रसाद चौधरी 2,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 6 गोववन्द पोखे्रल 1,200,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 7 वदल्ली प्रसाद ढुङगाना 1,750,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 8 वनरन्जन प्रसाद पटेल 1,300,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 9 संवगता चौधरी 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 10 स्मतृी वमाण 800,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 11 वववपन कुमार दास 500,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 12 बलभद्र संज्याल 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 13 महेशवर महतो 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 14 पवणत गौतम 1,200,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 15 प्रवदप रेग्मी 1,100,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 16 वजवन कुमार के्षत्री 1,600,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 17 अजुणन पाण्डे 500,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 18 अवनल कुमार पासवान 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 19 वबजय कुमार दास 1,000,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 20 वशव प्रसाद पौडेल 1,700,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 21 बालाराम खडका 3,300,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 23 सन्जय महतो 500,000.00 राहात ववतरण 

2 2076.12.27 24 वसदार्ण चौधरी 1,000,000.00 राहात ववतरण 

5 2077.01.11 17 रंवजत पौडेल 1,000,000.00 राहात ववतरण 

5 2077.01.11 23 रन्धीर कुमार यादव 748,000.00 राहात ववतरण 

5 2077.01.11  बाबुलाल सहनी 500,000.00 उपकरण खररद 

hDdf M २९४७८०००।००   

 

54.  कोतभड १९ अन्िगिि पातलकाबाि भएको क्वारेन्िार्न र आर्िोलेशन व्र्वस्थापन िोजखम 
न्रू्नीकरर् तनर्न्रर् र उपचारमा गरेको खचिको मूखर् प्रकृति देहार् वमोजिम रहेको छाः  
ति.नं. खचिको प्रकृति रकम(म.ुअ.कर बाहेक) 
१ िरुक्षा िन्र्ाः माक्ि ४०००, िेतनिार्िर ५१२ तलिर, 

नार्िोिन केतमकल २००० तलिर, मछडको औषधी 
645156 

२ औषतधिन्र्ाः RDT Kit 184122 

३ उपकरर् िन्र्ाः फोिोकपी र स्प्र ेमेजशन 39900 

४ क्वारेन्िार्न व्र्वस्थापनाः तडि होम, िाउन्ड तिस्िम, पंखा, 
र्ितभ र (दमकल चालकको िलव रु. 110778) 

436441 
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५ खाना खािा चमेनााः हेल्पर, कुक, रोर्ल र्भेन्ि, अददति िेन्ि, 
भैरव िेतडङ्ग 

1865996 

 िम्मा 3171615  
55.  खािा खाना चमेनााः कोरोना भार्रि िम्वन्धी क्वारेन्िार्न िञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गनि वनेको    

मापदण्ड, २०७६ को दफा ३ मा क्वारेन्िार्नमा रहने िंक्रतमिलार् खाना खािा िरुक्षा तनकार्वाि 
व्र्वस्थापन गररने उल्लेख छ । पातलकाले क्वारेन्िार्नको िरुक्षाकमी र िंक्रतमिको खाना खािा 
िमेि कोरोना िंक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपचार कोषबाि खचि गरेको होिलको र्वलको भकु्तानी 
गरेको पार्एकाले िरुक्षा तनकार्वाि खचि नभएको र िरुक्षा तनकार्को राशनको दर भन्दा वढी 
अतभलेख नराखेकोले खचि एकीन गनि निर्कएको रु. १४२७८४० 

55.1.  आर्षश िेण्िबाि िामान र िेण्ि भाडामा तलई रु. 608248 िामान खररद िमेि खचि लेखेको 
पाईर्ो । िो पतछ रोर्ल र्भेन्िबाि क्वारेन्िार्का र्वरामी ८२५, स्वास्थर्कमी १८२, नगर 
कमिचारी ३२, िरुक्षाकमी ६३ र आगन्िकु २७ िमेि ११२९ िनालाई खाना खवुाएको देजखन्छ 
। प्राप्त र्ववरर् अनिुार िरुक्षाकमी र िंक्रतमि र्वरातमलाई खानाखािाको व्र्वस्था िरुक्षा 
तनकार्बाि गनुिपने देजखन्छ ।  

56.  कोरोना भार्रि िंक्रमर् तनर्न्रर् उपचार कोष वार्हरका ४ थान र्ितभ रु २ लाख, दमकल 
चालकको िलव १ लाख १० हिार, फोिोकपी मेजशन खररद गरेकोले कोतभड १९ प्रतिकुलको 
खचि लेख्न पाउने नदेजखएको रु. 341000 

57.  लागि अनमुानाः कोरोना भार्रिको िंक्रमर् उपचार वापि अस्पिाललाई अनदुान उपलब्ध गराउने 
िम्वन्धी आदेश २०७७ को दफा ५ मा िामान्र् लक्षर् भएको घर आर्िोलेशन केन्द्रमा प्रतिददन 
प्रति व्र्जक्त रु.२२००।०० अनदुान पाउने व्र्वस्था छ । पातलकाबाि आर्िोलेशन केन्द्र र 
घरमा उपचारमा खर्िनेको स्वास्थर्कमी र िंक्रतमिको अतभलेख राजख शोधभनाि माग गनुि पनेमा 
िो नराखेकोले पातलकाको आर् आउन बाँकी एकीन हनु िर्कएन । 

 

58.  आतथिक व्र्वस्थााः कोतभड केि र्न्भार्ष्टगेशन िथा कन्िर्ाक्ि िेतिङ र्िम पररचालन िथा व्र्वस्थापन 
तनदेजशका, २०७६ मा खचिको व्र्वस्था कोतभड १९ को तनर्न्रर् र रोकथामको लातग छुिर्ाएको 
बिेिबाि तमलाउन ुपछि । अपगु भए िंघ र प्रदेशबाि माग गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
अन्र्न्र कार्िक्रमबाि िोजखम भत्ता रु.6994939.00 खचि गरेको तनर्तमि नदेजखएको रु. 
भौ न र तमति िोजखम भत्ता िनशक्ती र 

ददन 

चैर देजख 
अिार िम्म 

िम्मा रकम भत्ता प्रतिशि 

५३७।३।३
० 

2169894 ५७ ६६-6 422887 50 

५७७।३।३
० 

४०३६४१९ प्रशािन ३८ 16-60 665466 75 

578।3।3
1 

788540 र्जन्ितनर्र ८ 41-66 184238 50 

िम्मा रकम 6994939 
  1272591 

 

 

 

 

 

 

1272591 

 

59.  कार्ि र्ोिना - र्वपद् िोजखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
र्वपद् िोजखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन ितमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी ितमतिबाि स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोिना ििुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने, बिेि र्वतनर्ोिन गनि लगाउने, िबै पक्षको 
िमन्वर् र िंलग्न गराउने, र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि ितमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा 
उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोजिम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् िूचना प्रर्ाली 
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र्वकाि र िञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा 
अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम िर्हिको कार्िर्ोिना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन िम्बन्धी 
व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्िहरू गरेको पार्एन । कानूनको 
पालना गराउन ुपदिछ ।  

60.  िरकारी िथ िाविितनक िग्गा िंरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् िरकार िञ् चाल 
ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िरकारी 
िामदुार्र्क िथा िाविितनक िम्पजत्तको रेखदेख, ममिि िम्भार र िंरक्षर् गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्ि 
िम्वन्धमा तनम्नानिुार देजखएको छ: 

 

60.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िाविितनक िम्पजत्तको ममिि िम्भार एवं िंरक्षर् गरेको/अतभलेख 
राखेको पार्एन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िम्पजत्तको रेखदेख ममिि िम्भार एवं िंरक्षर् 
अतभलेख राख न ुपदिछ । 

 

61.  पेश्कीाः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ वमोजिम पेश्की तलने िरकारी 
कमिचारीले म्र्ादतभर पेश्की फछिर्ौि गनुि पने व्र्वस्था छ । र्ि बषि तनम्न कमिचारी, पदातधकारी 
एवं िंस्थाहरुले िोर्कएको कामको लातग पेश्की रु. ४१२९९५७२।००, िामाजिक िरुक्षा भत्ता िफािको 
रु.६६२२६००।०० र्वपद व्र्वस्थापन कोष िफि को रु.२९४७८०००।०० गरी िम्मा रु. 
७७४००१७२।०० तनर्मानिुार फछर्िाौि गनुि पने रु. 

७७४००१७
२ 

 भौ.नं. समतत पेश्कीको वििरण 
पेश्की सलने ब्र्क्ती, फमय िा 

कम्पनीको नाम 
जम्मा रु. 

  कमयिारी   
३७८ १२/१७/२०७६ ववपद व्यवस्थापन कोर् संजीव रूपाखेती १३,००,००० 

१०४ ०३/११/२०७७ मात ृतथा नवमशशु कायषक्रम  त्रबजय कुमार साि ५,००,००० 

१४२ ०३/२२/२०७७ त्रबद्युततकरण  संगगता िौधरी ४,८६,६७९.६२ 

४९८ ०३/२४/२०७७ 
सवारी साधन ममषत 
(िेववइक्युमेि) बच्िा मसिं दनुवार १५,००० 

  िंस्थागत   

३२ ०९/१४/२०७६ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री नेपाल राप्ष्ट्रय मा.वव.,  

मसमरा १६,५९,०७१ 

२४ ०९/१८/२०७६ 
प्राववगधक ववद्यालय अनुदान 
प वाषधार  

ने रा मा वव डुमरवाना ८,००,००० 

२४ ०९/१८/२०७६ 
प्लाष्िर तथा पानी गिसो बनाउने 
मेमसन खररद  

श्री ने.रा.मा.वव. पथलैया ३,००,००० 

२०४ ०९/१८/२०७६ प्राववगधक मशक्षा अनुदान  ने र मा वव डुमरवाना २,००,००० 

२०४ ०९/१८/२०७६ 
आमाडार आ.वव. लाई जनशप्क्त 
अनुदान 

ने रा आ वव आमाडार २,००,००० 

२०४ ०९/१८/२०७६ 
त्रबद्यालय अनुदान श्री 
ने.रा.प्रा.वव.  

ने रा प्रा वव पोता २,००,००० 

२०४ ०९/१८/२०७६ 
शैक्षक्षक अनुदान श्री सरसस्वती 
ने.रा.उ.मा.वव. 

सरस्वती ने रा मा वव 
इनवाषमसरा ३,००,००० 

२०४ ०९/१८/२०७६ 
खेल मैदानपुवाषधार तथा खेलकुद 
कायषक्रम वडाभरी 

मसमरा तेक्वान्दो डोजाङ २०,००० 

९६ ०२/२७/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री नेपाल राप्ष्ट्रय नम ना 
मा.वव. प्जतपुर-५  

४८,७५,००० 

४३० २०७७/०२/२९ 
सामुदातयक क्याम्पस ववशेर् 
अनुदान  

डुमरवाना बिुमुखी क्याम्पस १०,३७,९५० 

४३० २०७७/०२/२९ 
सामुदातयक क्याम्पस ववशेर् 
अनुदान  

श्री बकुमलया क्याम्पस ८,६३,०१२ 

४३० २०७७/०२/२९ 
सामुदातयक क्याम्पस ववशेर् 
अनुदान  

मसमरा कलेज १०,९८,८६० 
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९६ ०३/०१/२०७७ 
अनुदान डुमरवाना बिुमुखख 
क्याम्पस 

डुमरवाना बिुमुखी क्याम्पस १,४०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा आ वव कचिनपुर ५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा आ वव खवैाष ५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा आ वव िरपुर ५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव औरािा ६,५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव छातावपपरा ६,५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव जैतापुर ६,५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव डुमरवाना ३,४९,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव डुमरवाना ३,०१,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव पथलैया ६,५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री ने रा मा वव फतेपुर ६,५०,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री मौवा देवी मा वव डाकाि २,४५,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री मौवा देवी मा वव डाकाि ४,०५,००० 

९९ ०३/०१/२०७७ 
कायषसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्सािन अनुदान 

श्री सरस्वती ने रा मा वव 
इनरवामसरा ६,५०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ आगथषक अनुदान  डुमरवाना क्याम्पस २,१०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान  डुमरवाना क्याम्पस २,००,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ कलेजलाई अनुदान  डुमरवाना क्याम्पस १,४०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ क्याम्पस संिालन अनुदान डुमरवाना क्याम्पस २,१०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान डुमरवाना क्याम्पस १,४०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान  डुमरवाना क्याम्पस १,०५,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान  डुमरवाना क्याम्पस १,४०,००० 

४४० ०३/०१/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान डुमरवाना क्याम्पस १,४०,००० 

१२२ ०३/०७/२०७७ ममषत तथा अनुदान  श्री नेपाल आ.वव. कतवाष  १,००,००० 

१२२ ०३/०७/२०७७ फतनषिर खररद 
श्री नेपाल आधारभ त 
ववधालय,नरबस्ती-३ 

३,००,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ ववद्यालय अनुदान  श्री थानी आ वव, ववरदेमार-२२ २,५०,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ पोल तारबार गेि तनमाषण  श्री थानीमाई प्रा वव  १,५०,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ ववद्यालय अनुदान 
श्री नेपाल आधारभुत ववधालय, 

कन्िनपुर-२० 
३,००,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ ववद्यालय अनुदान 
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िकरी-२२ 
२,५०,००० 
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मशक्षा  
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४५१ ०३/०७/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान 
श्री नेपाल राप्ष्िय मा वव, 

छातावपपरा-९ 
५,००,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान  
श्री नेपाल राप्ष्िय मा वव, 

फते्तपुर-१२ 
१,००,००० 
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मा वव,डकािा-१६ 

३,००,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ सडक बती वडाभरी श्री फककरा गगरी राजेश्वर गगरी 
मा वव-७ 

१,८९,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ त्रबत्रबध वडाभरी श्री फककरा गगरी राजेश्वर गगरी 
मा वव-७ 

२,५०,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ त्रबद्यालय अनुदान श्री ववक्रम आ.वव., प्जतपुर-२० १,२५,००० 

४५१ ०३/०७/२०७७ शैक्षक्षक अनुदान तथा तारबार  
श्री शाप्न्त आधारभ त ववधालय 
कतवाष-१६ 

४,००,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान तथा नाला तनमाषण  डड.एण्ड आर कन्सट्रक्सन ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान  डड.एण्ड आर कन्सट्रक्सन ७६,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ अधुरो बािो िलान  डड.एण्ड आर कन्सट्रक्सन १,१९,६०० 

१२३ ०३/०८/२०७७ तिबन्ध र िौतारा तनमाषण  प्रततक्षा तनमाषण सेवा ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ कम्पाउण्डवाल तनमाषण  प्रततक्षा तनमाषण सेवा ४०,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ कलभिष तनमाषण प्रततक्षा तनमाषण सेवा ८५,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान  प्रततक्षा तनमाषण सेवा १,०३,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान तथा नाला तनमाषण  प्रततक्षा तनमाषण सेवा ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान तथा नाला तनमाषण  प्रततक्षा तनमाषण सेवा ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान तथा नाला तनमाषण  प्रततक्षा तनमाषण सेवा ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ 
अधुरो भवन तनमाषण श्री 
ने.रा.आ.वव.आमाडार 

मभष्मा तनमाषण सेवा ४२,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ 
श्री ने.रा.आ.वव.खैवाषको पखाषल 
तनमाषण 

मभष्मा तनमाषण सेवा ४१,००० 

१२३ ०३/०८/२०७७ बािो िलान  मभष्मा तनमाषण सेवा ८५,००० 

१५७ ०३/२३/२०७७ ममषत तथा अनुदान ने.रा.कतवाष नेपाल आधारभुत ववधालय 
कतवाष १६ 

१,००,००० 

४८१ ०३/२३/२०७७ 
अनुदान वडा भरर रिेका 
ववद्यालयिरुको लागग 

दलुारीमाई ने रा आधारभुत 
ववधालय बस्डीलवा २० 

१,२५,००० 

४८१ ०३/२३/२०७७ शैक्षक्षक समाग्री त्रबतरण  
मदरसा शम्सुल उलमु प्रा वव 
िरपुर २४ 

२,००,००० 

४८१ ०३/२३/२०७७ त्रबद्यालय अनुदान 
लोक सामुदातयक  आ.वव. 
इनवाषमसरा २० 

१,५०,००० 

१३८ ०३/२९/२०७७ 
नमुना ववधालयलाई प वाषधार 
ववकासका लागग थप अनुदान 

श्री नेपाल राप्ष्ट्रय नम ना 
मा.वव. प्जतपुर-५ 

३७,६०,००० 

१३९ ०३/२९/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री नेपाल राप्ष्ट्रय माध्यममक 
ववधालय, मसमरा ५०,००,००० 

१५९ ०३/३१/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री नेपाल राप्ष्ट्रय मा वव 
पथलैया १५,००,००० 

१६० ०३/३१/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री जनता माध्यममक ववधालय, 

रजघट्िा ७,००,००० 

१६० ०३/३१/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री ने रा तन मा वव िागगया 
बस्ती ७,००,००० 

१६० ०३/३१/२०७७ 
ववद्यालय भौततक पुवाषधार 
तनमाषण अनुदान 

श्री फककरा गगरी राजेश्वर गगरी 
मा वव-७ 

७,००,००० 

  व्र्प्क्तगत   

३४ ०९/१७/२०७६ 
तनयममत तथा पुणष खोप हदगोपना 
र खोप िुवानी प्जतन ठाकुर ५,५०,००० 

४८ १०/१३/२०७६ 

वडष फ्ल ुरोग लगायत 
अन्यरोगिरुको तनयन्िण 
तनयन्िण 

लक्ष्मी राउत यादव ७५,००० 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देजखएको व्र्होरा बेरुिू रकम रु. 

२९९ ११/१९/२०७६ 

आपसी सदभाव मलेममलाप 
जातीय सदभाव रक्तदान तथा 
सरसफाई कायषक्रम वडाभरी 

बालाराम खडका १,००,००० 

२९९ ११/१९/२०७६ 

सम्मान कायषक्रम जेिेन्दार 
ववद्याथी ११-१२ तथा जेष्ठ 

नागररकलाई सम्मान  

बालाराम खडका १,००,००० 

२९९ ११/१९/२०७६ 
महिला बालबामलका तथा 
अपाङ्गता कायषक्रम 

बालाराम खडका १,५०,००० 

६९ १२/०५/२०७६ 
तरल नाईट्रोजन िुवानी भण्डारण 
तथा ववतरण तथा व्यवस्थापन 

लक्ष्मी राउत यादव ७०,००० 

९७ ०३/०१/२०७७ मात ृतथा नवमशशु कायषक्रम  असाेेक प्रसाद जयसवाल १,०७,४०० 

४५३ ०३/०९/२०७७ पशुत्रबमा कायषक्रम लक्ष्मी राउत यादव ५,००,००० 

४५४ ०३/०९/२०७७ गोठसुधार कायषक्रम लक्ष्मी राउत यादव १०,००,००० 

१०३ ०३/१०/२०७७ प्रजनन स्वास््य कायषक्रम रंप्जता कुमारी ३६,००० 

१०५ ०३/११/२०७७ परर प्रजनन स्वास््य कायषक्रम रंप्जता कुमारी ५०,००० 

११० ०३/११/२०७७ 
मिामारी तथा प्रकोपजन्य रोग 
सम्बप्न्ध अमभमखुीकरण  

रवव कुमार भास्कर ६०,००० 

११० ०३/११/२०७७ नसने रोग सम्बप्न्ध कायषक्रम  रवव कुमार भास्कर ७०,००० 

         ४१२९९५७२.६२  
 कोरोना िंक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपचार कोषाः 

ef}=g+

= ldlt िडा नं gfd /sd ?= प्रर्ोजन 
2 2076.12.27 1 लक्ष्मी लामा 1,600,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 2 पुणष प्रसाद ततवारी 580,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 3 अतनल वव क 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 4 सुधन िौधरी 600,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 5 कृष्णनाम प्रसाद िौधरी 2,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 6 गोववन्द पोख्रेल 1,200,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 7 हदल्ली प्रसाद िुङगाना 1,750,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 8 तनरन्जन प्रसाद पिेल 1,300,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 9 संगगता िौधरी 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 10 स्मतृी वमाष 800,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 11 वववपन कुमार दास 500,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 12 बलभर संज्याल 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 13 मिेशवर मितो 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 14 पवषत गौतम 1,200,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 15 प्रहदप रेग्मी 1,100,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 16 प्जवन कुमार क्षेिी 1,600,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 17 अजुषन पाण्डे 500,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 18 अतनल कुमार पासवान 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 19 त्रबजय कुमार दास 1,000,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 20 मशव प्रसाद पौडेल 1,700,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 21 बालाराम खडका 3,300,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 23 सन्जय मितो 500,000.00 रािात ववतरण 
2 2076.12.27 24 मसदाथष िौधरी 1,000,000.00 रािात ववतरण 
5 2077.01.11 17 रंप्जत पौडेल 1,000,000.00 रािात ववतरण 
5 2077.01.11 23 रन्धीर कुमार यादव 748,000.00 रािात ववतरण 

5 2077.01.11  बाबुलाल सिनी 500,000.00 

उपकरण 
खररद 

hDdf M २९४७८००००।००   

 

 िामाजिक िरुक्षा भत्ता िफि ाः  
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ef}=g+= ldlt gfd /sd ?= प्रर्ोजन 
४ २०७६।०९।१५ संगगता िौधरी ६०००  

१५ २०७७।०३।२३ लक्ष्मी लामा ४४८००  

१५ २०७७।०३।२३ ककष्ण नाम प्रसाद िौधरी ५१५६००  

१५ २०७७।०३।२३ संगगत िौधरी ८९०००  

१६ २०७७।०३।२५ पुणष प्रसाद ततवारी ५७३६००  

२६ २०७७।०३।२५ त्रिलोक कुमार ठाकुर १५४४००  

२६ २०७७।०३।२५ मशव प्रसाद पौडेल ८२८०००  

१५ २०७७।०३।२३ प्जवन कुमार क्षेिी २३४३६००  

१५ २०७७।०३।२३ प्रहदप रेग्मी २०९६००  

१५ २०७७।०३।२३ ववजय कुमार दास ८८०००  

१५ २०७७।०३।२३ उद्व बिादरु लुङ्गेली २९९२००  

१५ २०७७।०३।२३ रप्न्जत पौडेल २९६०००  

१५ २०७७।०३।२३ रप्न्जत पौडेल २७३६००  

१५ २०७७।०३।२३ रप्न्जत पौडेल १४४००  

१५ २०७७।०३।२३ स्मतृी बमाष ४९६००  

१५ २०७७।०३।२३ त्रबवपन कुमार दास २५६०००  

१५ २०७७।०३।२३ बलराम खड्का २४०४००  

१५ २०७७।०३।२३ सुदन िौधरी ३४०८००  

जम्मा 6622600   
62.  अनगुमन िथा िम्परीक्षर् – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू 

फर्छ्यौि गने व्र्वस्था छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौि गने गराउने काम 
कििव्र् प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा भई 
िम्परीक्षर्का लातग लेखापररक्षर्को क्रममा अनरुोध भई आएन ।                               

 

63.  िंजचि कोष िथा बेरुिूको जस्थतिाः पातलकाको िंजचिकोषको र्ववरर् (र्वतनर्ोिन, रािस्व, धरौिी र 
अन्र् कारोबार), बेरुिू बतगिकरर् र अध्र्ावतधक बेरुिूको जस्थति क्रमशाः अनिूुची-१, अनिूुची-२ र  
अनिूुची-३ मा िमाबेश गररएको छ । 
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िजञ्चि कोषको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

रु. हिारमा 
अनूिचुी-१ 

क्र. 
िं. 

प्रदेश जिल्ला स्थानीर् िह 
महा÷उपम
हा÷ नपा÷ 

गापा 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुिू रकम प्रतिशि 

आर् व्र्ार्  

गिवषिको 
जिम्मेवारी 

िंघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

रािस्व 
वाँडफाँि 
रकम 

आन्िरर
क आर् अन्र् आर् िम्मा आर् चाल ुखचि पंूिीगि खचि अन्र् खचि िम्मा खचि 

मौज्दाि 

१ 
प्रदेश 
२ 

तिरहा 
िीिपरुतिमरा 
उपमहानगरपातलका 

उपमहानगर
पातलका 

2195325 179330 8.17 502941 896555 181166 1000 206767 1285488 77225 206134 626478 909837 878592 

 

 

बेरुिू बतगिकरर् 

२०७६।७७ 

रु. हिारमा 
अनूिचुी_२ 

क्र. 
िं. 

प्रदेश जिल्ला स्थानीर् िह 

महा÷ 

उपमहा÷ 

नपा÷ गापा 

प्रारजम्भक बेरुिू प्रतिर्क्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाँकी बेरुिू वाँकी बेरुिू 

दफा िंखर्ा दफा िंखर्ा दफा िंखर्ा  तनर्तमि गनुिपने िम्मा पेश्की 

िैर्द्ाजन्ि
क लगिी 

रकम िैर्द्ाजन्ि
क लगािी 

रकम िैर्द्ाजन्ि
क लगिी रकम 

अशलु 

गनुिपने 
अतनर्तमि 

भएको 

प्रमार् 

कागिाि 
पेश नभएको 

रािश्व लगि 
जिम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनां 
नतलएको कमिचारी अन्र् िम्मा 

१ 

प्रदेश 
२ 

तिरहा 
िीिपरुतिमरा 
उपमहानगरपातलका 

 

उपमहानग
रपातलका 

४३ १८ 179330 ० ० ० ४३ १८ 179330 22558 4232 75140 0 0 79372 41271 36129 77400 

 

 

अद्याबतधक बेरुिूको जस्थिी 
२०७६।७७ 

रु. हिारमा 
 अनूिचुी-३ 

क्र. 
िं. प्रदेश जिल्ला स्थानीर् िह 

महा÷उपमहा÷ 

नपा÷ गापा 

गि बषि 
िम्मको वाँकी 
वेरुि ु िमार्ोिन 

गि बषि 
िम्मको 
र्थाथि बेरुिू 

िं प को 
लातग 
अनरुोध भर् 
आएको 
रकम 

िंपरीक्षर् 
भएको रकम 

िंपरीक्षर् गनि 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि 
वषििम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको 
थप रकम 

५८ औ ँ प्रतिवेदन 
िम्मको वाँकी वेरुि ु

५८ औ ँ प्रतिवेदन िम्मको 
वाँकी वेरुि ुमध्र्े पेश्की 

१ 
प्रदेश 
२ 

तिरहा 
िीिपरु तिमरा 
उपमहानगरपातलका 

उपमहानगरपातलका १८१७०० -५० १८१६५० ० ० ० ० १८१६५० १७९३३० ३६०९८० १०८१५४ 

 

 


