
Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखखला गनुपुने रकमःआर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि ऐन अनुसार प्रदेश सञ्चित 
कोषिाट स्थानीर् तहमा िएको वित्तीर् हस्तान्तरणको रकम मध्रे् सम्िञ्न्ित आर्थकु िषभुित्र खि ुनिई जुनसुकै 
खातामा बााँकी रहेको सशत ुअनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थकु बषभुित्र सम्िञ्न्ित 
स्थानीर् तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा फिताु गनु ुपनेछ। कुनै कारणिश सोही आर्थकु िषभुित्र रकम फिताु गन ु
नसकेमा आर्थकु िष ुसमाप्त िएको एक महहनाभित्र फिताु गररसक्नु पनेमा आ ि २०७७।७८ अन्त्र्सम्म खि ुहुन 
नसकेको िााँकी रकम रु ८९३३१६३ लेखापरीक्षण अििी २०७८।११।०६ सम्म पनी फिताु गरेको नदेखखएकोले सो रकम 
प्रदेश संर्ित कोषमा दाखखला गनुपुने रु 

Responsible Person:  उप महानगरपाभलका िाट 

Actual Beruju:  89,33,163.0 
Total Beruju:  89,33,163 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

घटी कर कटटीः आर् कर ऐन २०५८ को दिा ८७ मा रोजगारीको आर्मा अनुसुिी १ िमोञ्जम 
कर कटटी गनु ुपने उलेख छ तर नगरपाभलकाले कर र्ोग्र् आर् िएको देहार् अनुसारको 
यनिारु्ित पदार्िकारी तथा कमिुारीहरुको कर कटटा गने छुट िएको देखखएकोले असुल गरी 
संयघर् संर्ितकोष दाखखला हुनुपने रु ७१८३४४।५६ देखखर्ो । 
  

निर्वाचित पदवचिकवरी तर्ा ः 

सि िं पद िवम कर योग्य आय 

लवगिे 
कर(िव.िु कर 
िमेत) 

कट्टव रकम(िव 
िु कर िमेत) 

घटीकर कट्टी 

१ नगर प्रमुख श्री डा कृष्ण प्रसाद पौडले ५,७१,५०० १८,८०० ५,७१५ 
 १३,०८५ 

  

२ 
नगर उपप्रमुख 

  

श्रीसरस्ितीदेिी िौिरी 
  

८,२३,५०० ७६,५५० ८,२३५ ६८,३१५ 

३ 
िडाअध्र्क्ष-१ 

  

श्रीहहरा बहादरु गुरुङ्ग 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

४ 
िडाअध्र्क्ष-२ 

  

श्रीयतलक बहादरु शे्रष्ठ 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

५ 
िडाअध्र्क्ष-३ 

  

श्रीजगन्नाथ यघभमरे 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

६ 
िडाअध्र्क्ष-४ 

  

श्री िोजबहादरु खत्री 
ईश्िर 

  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 



७ 
िडाअध्र्क्ष-५ 

  

श्रीमोहहत िौिरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

८ 
िडाअध्र्क्ष-६ 

  

श्रीकैमुहदन अंसारी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

९ 
िडाअध्र्क्ष-७ 

  

श्रीरामबाबु प्रसाद कलिार 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१० 
िडाअध्र्क्ष-८ 

  

श्रीरामबाबु राउत कुमी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

११ 
िडाअध्र्क्ष-९ 

  

श्री  प्रिुनाथ प्रसाद िौिरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१२ 
िडाअध्र्क्ष-१० 

  

श्रीसरोज कुमार राउत 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१३ 
िडाअध्र्क्ष-११ 

  

श्रीविनोद प्रसाद र्ादि 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१४ 
िडाअध्र्क्ष-१२ 

  

श्रीलालबाबु प्रसाद िौिरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१५ 
िडाअध्र्क्ष-१३ 

  

श्रीराजेन्रभसहं थारु 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१६ 
िडाअध्र्क्ष-१४ 

  

श्रीरामशरण ितौता 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१७ 
िडाअध्र्क्ष-१५ 

  

श्री रामप्रसाद लाभमछाने 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१८ 
िडाअध्र्क्ष-१६ 

  

श्रीकेदारनाथ बजगाई 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

१९ िडाअध्र्क्ष-१७ 
श्रीनिराज बहादरु खडका 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२० 
िडाअध्र्क्ष-१८ 

  

श्री  अजुुन प्रसाद दाहाल 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२१ 
िडाअध्र्क्ष-१९ 

  

श्रीसुिनदास तत्मा 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२२ 
िडाअध्र्क्ष-२० 

  

श्रीरसुल भमर्ााँ अन्सारी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२३ 
िडाअध्र्क्ष-२१ 

  

श्रीकृण्ण बहादरु ठकुरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२४ 
िडाअध्र्क्ष-२२ 

  

श्रीमाखणकलाल र्थङ् 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२५ 
िडाअध्र्क्ष-२३ 

  

श्रीअसलम देिान 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२६ 
िडाअध्र्क्ष-२४ 

  

श्रीईभलर्ास देिान 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२७ 

  

कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्रीसुिरा लम्साल 
न्र्ोपाने 

  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 



२८ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  
  

श्रीसुभमत्रा काकी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

२९ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्रीअयनतादेिी िौिरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

३० 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्रीरामदलुारी थरुनी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

३१ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्री कमलिौिरी 
  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

३२ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्रीसुन्दर बहादरु सुनार 

  
५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

३३ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  

श्रीश्र्ामसुन्दर मेनन 
पासिान 

  

५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

३४ 
कार्पुाभलकासदस्र् 

  
राजकुमार राम ५,४०,००० १३,५०० ५,४०० ८,१०० 

जम्मा       ३४०६०० 

 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित पदार्िकारी िाट 

Actual Beruju:  3,40,600.0 
Total Beruju:  3,40,600 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

संघीर् सञ्चित कोषमा दाखखला गनुपुने रकम आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ को 
यनर्म ४५ (१) मा सङ्घीर् सञ्चित कोषिाट प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा िएको वित्तीर् हस्तान्तरणको रकम मध्रे् 
सम्िञ्न्ित आर्थकु िषभुित्र खि ुनिई जुनसुकै खातामा बााँकी रहेको सशत ुअनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष 
अनुदानको रकम सोही आर्थकु बषभुित्र सम्िञ्न्ित प्रदेश तथा स्थानीर् तहले सङ्घीर् सञ्चित कोषमा फिताु गनु ु
पनेछ। यनर्म ४५(२) उपयनर्म (१) बमोञ्जम कुनै कारणिश सोही आर्थकु िषभुित्र रकम फिताु गन ुनसकेमा आर्थकु 
िष ुसमाप्त िएको एक महहनाभित्र फिताु गररसक्नु पनेमा आ ि २०७७।७८ को रकम रु ४४२७३८८ , २०७६।७७ को 
२३४५२०० सहहत जम्मा सामाञ्जक सुरक्षा रकम रु ६७७२५८८ लेखापरीक्षण अििी २०७८।११।०६ सम्म पयन फिताु 
गरेको नदेखखएकोले सो रकम संघीर् संर्ित कोषमा दाखखला गनुपुने रु 

Responsible Person:  उप महानगरपाभलकािाट 

Actual Beruju:  67,72,588.0 
Total Beruju:  67,72,588 
Followup Count:  0 
 

 



Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

राजस्ि िााँडिााँडः अन्तरसरकारी वित्तीर् हस्तान्तरण ऐन, २०७४, प्रदेश नं २ को आर्थकु ऐन, २०७६ 
र ढंुङ्गा र्गहट िालुिा उत्खनन विक्री तथा व्र्िस्थापन सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ को दिा १४ मा 
नदीजन्र् पदाथमुा प्रदेश र पाभलकाबबि ४० र ६० प्रयतशत बााँडिााँड गनु ुपन ेव्र्िस्था छ । 
पाभलकाले विगत आ.ि. र र्स आ.ि.को संकभलत नहदजन्र् राजस्ि रु ६६४१२८५६।०० प्रदेश 
संर्ित कोषमा पठाएको नदेखखएकोले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखखला गनुपुने रु. 
  संकलन िष ु असुली रकम प्रदेशलाई पठाउनुपने रकम 

नदीजन्र् आर् २०७६।७७ १०९१७७९९१ ४३६७११९६।४० 

नदीजन्र् आर् २०७७।७८ ५६८५४१५० २२७४१६६०।०० 

जम्मा १६६०३२१४१ ६६४१२८५६।४० 

Responsible Person:  उप महानगरपाभलका िाट 

Actual Beruju:  6.64128567 
Total Beruju:  6,64,12,856 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

असुली गन ुबााँकी आन्तररक आर् – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ वित्तीर् 
अर्िकार के्षत्र अन्तरगत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र कर िापतको बक्र्ौता रकम समेत 
असुली गने व्र्िस्था छ । पाभलकाले र्स िष ुयनिाुरण गरेको व्र्िसार् कर र सम्पवत्त कर देहार् 
अनुसार असुल गन ुबााँकी रहेको छ । तर उठ्न बााँकी रहेको रकमको आर्गत लगत समते तर्ार 
गरेको छैन । जसबाट उठ्नुपने राजस्िको समञ्ष्टगत लगत तर्ार गरी िास्तविक प्राप्तीको 
अभिलेख तर्ार गनुपुने र सोही अनुसार आर्को लेखाङ्कन गरी असुल गदै स्थानीर् सञ्चित 
कोषमा दाखखला गनुपुने रु. ३१२००००० 

भस 
नं 

आर्को नाम ठेकेदारको नाम 
गत बषकुो 
बााँकी 

र्स बष ु
असुली 

बााँकी 
र्स बषकुो 
बााँकी 

जम्मा बााँकी 

१ 

नदीजन्र् 
पदाथ ुढुङ्गा 
र्गटटी 

न्रु् पार्थिरा 
सप्लार्स,ु   

1,20,28,090 0 1,20,28,090 - 1,20,28,090 

२ 

नदीजन्र् 
पदाथ ुढुङ्गा 
र्गटटी 

शे्रष्ठ विल्डस ुप्रा 
भल, 

25430221.05 1,27,00,000 127,30,221.05 - 127,30,221. 

३ 

नदीजन्र् 
पदाथ ुढुङ्गा 
र्गटटी 

ओम सप्लार्स,ु 

  
99,99,999 0 99,99,999 - 99,99,999 



४ 
जीिजन्तु तथा 
किाडी कर 

भसमरा 
कन्रक्सन, स 

1,21,53,693 0 1,21,53,693 - 1,21,53,693 

५ 
सडक उपर्ोग 
शुल्क 

न्रु् गुप्ता 
सप्लार्स,ु 

21,25,000 0 21,25,000 - 21,25,000 

६ 
पाडा िैँसी 
बजार 

जीतने्र प्रसाद 
गुप्ता 

15,00,000 0 30,00,000 - 15,00,000 

७ विज्ञापन कर 
रुटस ्
एडिटाईञ्जङ्ग 

314952 0 314952 - 314952 

८ 

नदीजन्र् 
पदाथ ुढुङ्गा 
र्गटटी 

विनोद साह 
यनमाुण सेिा, - - - 3,12,00,000 3,12,00,000 

जम्मा बक्र्ौता 63551955.05 12700000 52351955.05 31200000 82051955.05 

१  

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित ठेकेदार िाट 

Actual Beruju:  3.127 
Total Beruju:  3,12,00,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

ढंुगा र्गटी िालुिा ठेक्काः आर्थकु िष ु२०७७।७८ को लागी र्स उपमहानगरपाभलका भित्रका पसाहा 
िालगंगा दिुौरा खोलामा क्रममा ४५४६६०४।१६, २११०८७२ र २७०२२०१।०४ गरी जम्मा 
९३५९६७८।१६ सेफ्टी ढंुगा र्गटी िालुिा न्र्ूनतम रु ७६०९४१८४ मुल्र् राखख िोलपत्र आह्िान 
िएकोमा सिै िन्दा िढी किोल गने जर्मातादी सप्तार्सलेु रु १४६७७९९१ किोल गरेकोमा 
िोलपत्र नसकारेको कारण दोश्रो िढी किोल गने विनोद साह यनमाुण सेिा संग रु 
१२७६७७९९१।०० (मु अ कर िाहेक) मा सम्झौता िएकोमा हालसम्म मु अ कर िाहेक रु 
९६४७७९९१।०० िुक्तानी असुली िई रु ३१२०००००।०० असुल हुन िााँकी रहेको पाइर्ो। र्स 
सम्िन्िमा लेखापरीक्षणमा पेश िएसम्मका कागजात पररक्षणिाट देखखएमा व्र्होराहरु 
यनम्नानुसार छन । 
 

१ प्रथम िढी किोल गने जर्मातादी सप्लार्स ुले िोल किोल नसकेको कारण यनजको िोलपत्र 
जमानत रु ७४००००० जित गरी आम्दानी जनाएतापनी सािजुयनक खररद ऐन तथा 
यनर्मािलीमा उल्लेखीत आिरण सम्िन्िी व्र्िस्था पालना नगरेको कारण यनजलाई कालो 
सुिीमा सुर्िकृत गन ुसम्िञ्न्ित यनकार्मा लेखी पठाउनु पनेमा कार्ाुलर्ले कालो सुिीमा राख्न े
सम्िन्िी कारिाही निलाएकोले कालो सुिीमा राख्ने तिु कारिाही हुनुपने देखखन्छ । २ दोश्रो िढी 



किोल गने विनोद साह यनमाुण सेिा ले तेश्रो फकस्ता िापतको २०७७ ितै्र मसान्त भित्र दाखीला 
गनुपुने रकमको लागी NCC बैकिाट जारी िएको रु ४२७००००० बैंक जमानत म्र्ाद २०७८।०२।०४ 
सम्म िएकोमा जमानतको म्र्ाद गुजे्रपछी दािी गरेको कारण देखाउदै जमानत हदने NCC बैंकले 
जमानत रकम फिताु प्राप्त गन ुनसकेको कारण रु ३१२००००० उठ्न बााँकी रहेको देखखन्छ। 
समर्मा जमानत दािी नगने तर ताकेता गरेतापनी ठेकेदारिाट रकम दाखखला नगरी सम्मानीत 
ञ्जल्ला अदालतमा मुद्दा दार्र गरेको सुिना गरेको देखखर्ो । सम्झौताको शतिुमोञ्जम असुली 
निएको रकम यनर्मानुसार हजनुा समेत असुल हुनुपछु । 
३ कार्ाुलर्िाट िएको अनुगमन प्रयतिेदन अनुसार सामग्री संकलनका लागी तोफकएका स्थानमा 
ठेकेदारले IEE मा उल्लेख गरे िन्दा िढी परीमाणमा उत्खनन गरेको विभिन्न स्थानमा खाडल 
पने गरी उत्खनन गरेको पुल लगार्तका संरिना िन्दा ५०० भमटर टाढा उत्खनन गनुपुनेमा २५० 
भमटर भित्रनै उत्खनन गरेको िोटो सहहतको प्रयतिेदनिाट देखखन्छ । िने ठेकेदारले पेश गरेको 
वििरण अनुसार समग्रमा तोफकएको पररमाण उत्खनन नगरेको उल्लेख छ । पररमाण यनर्न्त्रण 
सम्िन्िमा कुनै संरिनागत यनर्न्त्रण व्र्िस्था नगरेकोले IEE ले तोके िन्दा ठुलो खाडल पारी 
उत्खनन गरेतापनी पररमाण यनर्न्त्रणको अिस्था नहुदा तोफकएको पररमाण िन्दा िढी उत्खनन 
हुने देखीन्छ । IEE ले तोके िमोञ्जम पररमाण यनर्न्त्रणको व्र्िस्था गरी सम्झौतानुसार मात्र 
िातािरणमैत्री रुपमा प्राकृयतक श्रोतको उत्खनन तथा संकलन हुने व्र्िस्था हुनुपदुछ । 
४ अनुगमनः नहदजन्र् पदाथकुो उत्खनन संकलन गदाु IEE प्रयतिेदन अनुसारले तोकेको स्थानमा 
तोफकएको पररमाण मात्र उत्खनन गनुपुनेमा कार्ाुलर्िाट िएको अनुगमन र सोको प्रयतिेदन 
तथा इलाका प्रशासन कार्ाुलर्िाट प्रमुखको संर्ोजक्त्िमा गहठत अनुगमन सभमयतिाट िएको 
अनुगमन प्रयतिेदन अनुसार ठेकेदारिाट मापढण्ड विपरीत उत्खनन गरी प्राकृयतक श्रोतको 
अत्र्ार्िक दोहन गरेको, तोफकएको पररमाण िन्दा िहढ उत्खनन गरेको , सडक सडक पुल जस्ता 
यनभमतु संरिना िन्दा ५०० मीटर भित्र ैउत्खनन गरेको जस्ता कैफिर्त जन्र् कार् ुगरेकोमा 
उपमहानगरपाभलका िाट कारिाही तथा यनर्न्त्रण िएको देखखदैन। अनुगमन प्रयतिेदन 
कार्ाुन्िर्न गरी िातािरणमैत्री रुपमा प्राकृयतक श्रोतको उपर्ोग गने परीपाटीको विकास गनु ु
पदुछ । 
५ मु अ कर ऐन २०५२ को दिा १५.३ अनुसार स्थायनर् यनकार्ले प्राकृयतक श्रोत सािनको 
विक्रीमा मु अ कर असुली हुनुपने व्र्िस्था छ। कार्ाुलर्ले यनर्मानुसार मु अ कर असुली 
नगरेको कारण र्ो िष ुविनोद साह यनमाुण सेिा संग िएको सम्झौतानुसार मध्रे् प्राकृयतक श्रोत 
(ढंुगा र्गटी िालुिा/ नहद जन्र् िस्तु) बबक्रीिाट प्राप्त आर् रु ९६४७७९९१।०० को १३ प्रयतशत हुन 
आउने मु अ कर रकम रु १२५४२१३८।८३ सम्िञ्न्ित िाट असुल हुनुपने रु . 
Responsible Person:  विनोद साह यनमाुण सेिा संग 

Actual Beruju:  1.25421397 



Total Beruju:  1,25,42,139 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

हढलो दाखखलाः आर्थकु कार्वुिर्ि तथा विवत्तर् उत्तरदार्ीत्ि ऐन तथा यनर्मािली कमोञ्जम 
तोफकएको समर्भित्र उठेको राजस्ि सम्िञ्न्ित राजस्ि भशषकु मा बैक दाखखला हुनुपने र 
तोफकएको समर्मा दाखखला नगनेलाई यनर्मानुसार जररिाना हुनुपदुछ। लेखापरीक्षणलाई प्राप्त 
वििरण तथा र्स उपमहानगरपाभलकाको अभिलेख अनुसार िालु आ ि २०७७।७८ मा उठाएको 
राजस्ि उक्त आ ि भित्र दाखखला नगरी पयछल्लो आ ि मा दाखखला गरेको पाइएकोले 
यनर्मानुसार सम्िञ्न्ितिाट २५ प्रयतशतले जररिाना समेत असुल हुनुपने रु 

भस न हढलो दाखखला गनेको नाम दाखखला भमयत दाखखला रकम 
दाखखला हुनुपने 
जरीिाना 

१ यनरचजन प्रसाद पटेल २०७८।०५।०४ ४२७५३७ १०६८८४ 

२ िलिर सचर्ाल २०७८।०५।०१,७ २७४८५० ४१२२८ 

३ निराज ढुङ्गेल २०७८।०५।०३ ७६६० १९१५ 

४ अयनल वि क २०७८।०५।०२ ३७३००।०० ९३२५ 

५ कृष्णनाथ प्रसाद िौिरी २०७८।०५।०२ २९७२५० ७४३१३ 

६ भसद्िाथ ुिौिरी २०७८।०५।०१ २९७२५० ७४३१३ 

७ रंञ्जत पौडले २०७८।०५।०१ ५३१८० १३२९५ 

८ ञ्स्मयत ुिमा ु २०७८।०४।१४,५।१,५।९ ११९६१५ २९९०४ 

९ ञ्जतने्र प्रसाद गुप्ता २०७८।०४।३१ ३०६६८ ७६६७ 

  जम्मा   १४३५३७६ ३५८८८४ 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित व्र्क्तीिाट 

Actual Beruju:  3,58,884.0 
Total Beruju:  3,58,884 
Followup Count:  0 
 

Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

प्रोभिजनल सम को िुक्तानी गदाु ईञ्न्जयनर्रको आदेश अनुसार कार् ुगने उल्लेख िएकोमा के काम गन ुयनदेशन 
िएको हो सो प्रमाण िेगर लेिर खि ुउल्लेख गरी एकमुष्ठ २९३७५० खि ुिुक्तानी िएको स्पष्ट आिार र कामको 
प्रर्ोजन तथा ईञ्चजयनर्रको यनदेशन िेगरको खि ुसम्िञ्न्ितिाट असुल हुनुपने रु 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ितिाट 

Actual Beruju:  2,93,750.0 
Total Beruju:  2,93,750 
Followup Count:  0 



Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

एज विल्ट नक्सा िापत िरपाइ संलग्न गरी रु ५०००० िुक्तानी िएकोमा उक्त एज विल्ट नक्शा पेश िई प्रमाणीत 
िएको नदेखखएकोले सो िापत िुक्तानी िएको रु ५०००० असुल हुनुपने रु             

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित िाट 

Actual Beruju:  50,000.0 
Total Beruju:  50,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

सोझै खररदः सािजुयनक खररद यनर्मािली २०६४ को यनर्म ९७ अनुसार तोफकए बमोञ्जमको कागजात पेश गनुपुने 
उल्लेख छ तर उप महानगरपाभलकाले गो.िौ.नं.७४५-२०७८।३।३० िाट जमुना डाडा साईडिाला यनमाुण उपिोक्ता 
सभमयत जीतपुरभसमरा उपमहानगरपाभलका १५ लाई प्राविर्िक विल िेगर रु. िुक्तानी िएको रु ३०७५३१ 
सम्िञ्न्ितिाट असुल हुनपने रु 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित िाट असुल गनुपुन े

Actual Beruju:  3,07,531.0 
Total Beruju:  3,07,531 
Followup Count:  0 
 

Para Head: छुट गे्रड 

घटी कर कटटीः आर् कर ऐन २०५८ को दिा ८७ मा रोजगारीको आर्मा अनुसुिी १ िमोञ्जम 
कर कटटी गनु ुपने उलेख छ तर नगरपाभलकाले कर र्ोग्र् आर् िएको देहार् अनुसारको 
यनिाुर्ित पदार्िकारी तथा कमिुारीहरुको कर कटटा गने छुट िएको देखखएकोले असुल गरी 
संयघर् संर्ितकोष दाखखला हुनुपने रु 

 
  
 

स्र्वस््य कमािवरी तर्ा ः 
 

१ आठौ डा श्री अनुस था ५१९९१२ १३५७७।५ ७४०७।५ ६१७० 

२ आठौ श्री माँजु कुमारी रार् ६१९७८५ ४०५६७ १९००३ २१५६४ 

३ सातौ श्री अशोक प्र जर्सिाल ५३४०७५।४ १३१८९।५४ ४७५४।४४ ८४३५।१ 

४ सातौ श्री रवि कुमार िाष्कर ५९४६७४ २३४९४ १७६३६।८१ ५८५७।२ 

५ छैठो श्री ञ्जतन ठाकुर ७६७४७१ ५९७४१ ३०३०८ २९४३३ 

६ छैठो श्री राम िन्र शाह ६७२६८६ ३९०३७ १८१०५ २०९३२ 



७ छैठो श्री बाबुलाल सहनी ६८६३६६ ४२३७२ १८२८० २४०९२ 

८ छैठो श्री आजम हुसेन देिान ५९६९८७ २४४९७ ४८७३ १९६२४ 

९ छैठो श्री देिेन्र रार् ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९ 

१० छैठो श्री विजर् कुमार साह ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९ 

११ छैठो श्री बिन िौिरी ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९ 

१२ छैठो श्री नेत्र राज सहनी ६,२५,३०७ २९,५६१ १३,०७१ १६,४८९ 

१३ छैठो श्रीज्र्ोती कापर ५४३११२ १३८११ ४८६८ ८९४३ 

१४ छैठो श्री सुमन्त प्र िौिरी ७१२८८५ ४७०७७ २१३४० २५७३७ 

१५ छैठो श्री  राँञ्जता कुमारी साह ६५७१८१ ३५९३६ १८५५९ १७३७७ 

१६ छैठो श्री गोविन्द कुमार महतो ५४०३४७ १३५३४ ७७७४ ५७६० 

१७ छैठो श्री निल फकशोर र्ादि ५९२५४८ २३००९ १०२७० १२७३९ 

जम्मव     २७२६१९ 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित कमिुारी िाट 

Actual Beruju:  2,72,619.0 
Total Beruju:  2,72,619 
Followup Count:  0 
 

Para Head: भशक्षक दरिन्दी र पदपूयत ु

खि ुनिएकोः स्थायनर् र प्रदेश तहमा शसत ुअनुदानको कार्कु्रम कार्ाुन्िर्न पुञ्स्तका आ ि २०७७।७८ को िुदा न 
१.२ को व्र्िस्था अनुसार स्थानीर् तहले सामुदायर्क विध्र्ालर् अध्र्र्नरत कक्षा ४ देखख १२ सम्म का विध्र्ाथीहरु 
संख्र्ा र्फकन गरी प्रयत विध्र्ाथी माभसक रु १२५ का दरले ३ महहनाको रकम विध्र्ाथीलाई अनुदान उपलब्ि गराउने 
उल्लेख िए अनुसार २०७७।१२।११ मा १३३८६ विध्र्ाथीका लागी ३ महहनाको १२५ का दरले रु ५०१९७५० सम्िन्िीत 
विद्र्ालर्को खातामा यनकासा गरेको देखखर्ो लेखापरीक्षणका क्रममा स्थलगत रुपमा ३ विध्र्ालर्मा यनकासा 
रकमको सदपुर्ोग िए निएका सम्िन्िमा एफकन गदाु सो रकम खि ुिएको नदेखखएको, यनकासा रकम बैसाख,जेष्ठ 
र असार २०७८ भित्र खि ुिई सक्नुपनेमा २०७८ को माघ मसान्त सम्म उपर्ोग िएको नदेखखदा विद्र्ालर्िाट 
असुल गरी संघीर् संर्ित कोषमा दाखखला गनुपुने रु 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित विद्र्ालर्िाट 

Actual Beruju:  50,19,750.0 
Total Beruju:  50,19,750 
Followup Count:  0 
 

Para Head: विल िरपाई 

विल िरपाईः- आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ को यनर्म ३९ (५) 
मा सरकारी रकम खि ुगदाु त्र्स्तो खि ुपुञ्ष्ट गने विल िरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न 



हुनुपने उल्लेख छ तर नगरपाभलकाले देहार् अनुसार विल,िपाुइ िेगर िुक्तानी लेखेकोले 
देखखएकोले िास्तिीक प्रमाण पेश हुनुपने रु. 
 

१०५५।२०७८।३र३० 

  

िालु तिु   नगरस्तरीर् बजेटबाट अर्ग्रपथ र कटिटु 
यन.उ.सं.४ लाई रु..१६४१५७५ खि ुलेखेकोमा रु.६७७५० 
कन्टेजेन्सी रकम कटटा नगरी िुक्तानी गरेकोले रु.६७,७५० 
असुल गरी आन्तररक स्रोतमा जम्मा गनुपुने रु। 
  

६७७५० 

 

५०३ ।२०७८।३र१५ पूाँजीगत तिु 

  

िडा स्तररर् र्ोजना िापत कृष्ण मञ्न्दर नाला यनमाुण 
उ.स.४ लाई रु.८,८३,१८६।– िुक्तानी गररएकोमा कन्टेजेन्सी 
रकम कटटा नगरी िुक्तानी िएकोले देखखएकोले रु।२४४७८ 
असुल गरी स्थानीर् सञ्चित कोषमा दाखीला हुनु पने रु।  
  

२४४७८ 

 

 जम्मा ९२२२८ 

Responsible Person:  अर्ग्रपथ र कल्िटु यनमाुण उपिोक्ता सभमयत िाट 

Actual Beruju:  67,750.0 
Total Beruju:  92,228 
Followup Count:  0 
 

Para Head: विल िरपाई 

विल िरपाईः- आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ को यनर्म ३९ (५) 
मा सरकारी रकम खि ुगदाु त्र्स्तो खि ुपुञ्ष्ट गने विल िरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न 
हुनुपने उल्लेख छ तर नगरपाभलकाले देहार् अनुसार विल,िपाुइ िेगर िुक्तानी लेखेकोले 
देखखएकोले िास्तिीक प्रमाण पेश हुनुपने रु. 
 

१०५५।२०७८।३र३० 

  

िालु तिु   नगरस्तरीर् बजेटबाट अर्ग्रपथ र कटिटु 
यन.उ.सं.४ लाई रु..१६४१५७५ खि ुलेखेकोमा रु.६७७५० 
कन्टेजेन्सी रकम कटटा नगरी िुक्तानी गरेकोले रु.६७,७५० 
असुल गरी आन्तररक स्रोतमा जम्मा गनुपुने रु। 
  

६७७५० 

 

५०३ ।२०७८।३र१५ पूाँजीगत तिु 

  

िडा स्तररर् र्ोजना िापत कृष्ण मञ्न्दर नाला यनमाुण 
उ.स.४ लाई रु.८,८३,१८६।– िुक्तानी गररएकोमा कन्टेजेन्सी 
रकम कटटा नगरी िुक्तानी िएकोले देखखएकोले रु।२४४७८ 
असुल गरी स्थानीर् सञ्चित कोषमा दाखीला हुनु पने रु।  
  

२४४७८ 

 

 जम्मा ९२२२८ 

 
 



Responsible Person:  कृष्ण मञ्न्दर नाला यनमाुण उपिोक्ता सभमयत 

Actual Beruju:  24,478.0 
Total Beruju:  92,228 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

घहट करकटटीः आर्कर ऐन २०५८ को दिा ८८ अनुसार परामशु सेिामा १५ प्रयतशतको दरले अर्ग्रम करकटटा 
गनुपुनेमा १ प्रयतशत मात्र कर कटटी गने गरेकोले कानुनी सल्लाहकार अर्ििक्ता दामोदर पौडलेलाई १८०००० 
िुक्तानी गरेकोमा अर्ग्रम कर ४५००० कटटा गनुपुनेमा रु ३००० मात्र कटटा गरेकोले घटी कर रु ४२००० असुलगरी 
संघीर् राजस्ि दाखखला गरेको प्रमाण पेश हुनुपने रु 

Responsible Person:  दामोदर पौडले 

Actual Beruju:  42,000.0 
Total Beruju:  42,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

अनुपातीक कटटी नगरी िुक्तानी गरेकोः सािजुनीक खररद यनर्मािली २०६४ को यनर्म ५७ को 
उपयनर्म ६ बमोञ्जम उपिोक्ता सभमयत िा लािग्राही समुदार्ले हरेक फकस्ताको प्रविर्िक, 

मुल्र्ाङ्कन बबल िरपाइ र खि ुखि ुप्रमाखणत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सभमयत िा समुदार्को 
बैठकिाट अनुमोदन गराई सम्िञ्न्ित सािजुयनक यनकार्मा पेस गनुपुन ुव्र्िस्था छ तर 
नगरपाभलकाले स्थायनर् विकास पुिाुिार साझदेारी कार्कु्रमको उपिोक्ता सभमयतहरुलाई िुक्तानी 
गदाु ईञ्न्जयनर्रीङ मुल्र्ाङ्कन िन्दा िढी िुक्तानी िएको देखखएकोले िहढ रकम असुल गरी 
संघीर् सञ्चित कोषमा दाखखला हुनुपने देखखएको रु 

 

भस न गो िौ/ भमयत उपिोक्ता सभमयतको नाम 
िुक्तानी हुनुपने 
रकम 

िुक्तानी िएको 
रकम 

िहढ िुक्तानी 
रकम 

१ ३-२०७८।३।२४ 
ओम शाञ्न्त ििन यनमाुण 
उ स 

९४९७४५ ९६०००० १०२५५ 

२ ७-२०७८।३।२२ 
खैरिा सामुदायर्क ििन 
यनमाुण उ स 

७६४७४८ ९६०००० १९५२५२ 

३ ९-२०७८।३।२२ 

श्री छठ्ठीघाट अिुरो 
िमशुाला यनमाुण उपिोक्ता 
सभमयत 

८९१९४३ ९६०००० ६८०५७ 

४ ११-२०७८।३।२२ 
सामुदायर्क ििन यनमाुण 
उपिोक्ता सभमयत 

७८४८६७ ९६०००० १७५१३३ 



५ १३-०७८।३।२२ नाला यनमाुण उ स ९५८२८२ ९६०००० १७१८ 

६ १५-२०७८।३।२२ 
बकुलीर्ा राम जानकी मठ 
यनमाुण उ स 

९३६२७७ ९६०००० २३७२३ 

७ १९-२०७८।३।२२ 
नर्ााँ िमशुाला यनमाुण उ 
स 

११९८७०६ १४४०००० २४१२९४ 

८ २३-२०७८।३।२४ 
सामुदायर्क ििन रजघटटा 
खर्रघारी उ स 

१८४४१९४ १९२०००० ७५८०६ 

९ ३३-२०७८।३।२८ 
पानी टंकी अिुरो िमशुाला 
यनमाुण उ स 

३५८३४७ ४८०००० १२१६५३ 

१० ३५-२०७८।३।२८ 

अमलेखगंज खेलकुद 
मैदानमा माटो पुने र अिुरो 
क्लि ििन ममतु सम्िार 
उपिोक्ता सभमयत 

८१८०८१ ९६०००० १४१९१९ 

जम्मव   
 

  
 

  
 

१०५४८१० 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित उपिोक्ता सभमयत िाट 

Actual Beruju:  10,54,810.0 
Total Beruju:  10,54,810 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

अपाङ्ग ित्ताः आर्थकु कर्वुिर्ि तथा विवत्तर् उत्तरदार्ी यनर्मािली २०७७ को यनर्म ३९(३) अनुसार खि ुप्रमाणीत 
हुने विल िरपाई संलग्न गरेर िुक्तानी हुनुपनेमा गो िौ ९८० भमयत २०७८।३।२४ िाट अपाङ्ग िएका व्र्क्तीको 
पररिर् पत्र वििरण स्थानीर् समन्िर् सभमयतको िैठक ित्ता विभिन्न १५ जनालाई िुझाउने भसट संलग्ग गरी कर 
कटहट पछी रु ३६९७५ भसमा र्ादिलाई िुक्तानी गरेकोमा सम्िञ्न्ितले उक्त ित्ता प्राप्त गरेको प्रमाण संलग्न गरेको 
नदेखखएकोले यनजिाट असुल हुनुपने रु 

Responsible Person:  भसमा र्ादि 

Actual Beruju:  36,975.0 
Total Beruju:  36,975 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

ञ्जमहल संिालनः कार्ाुलर्को ञ्स्िकृत िजेट तथा कार्कु्रम िमोञ्जम खि ुगनुपुनेमा कार्ाुलर्ले ञ्जमहललाई 
खेलकुद सामाग्री खररद िापत िालुतिु गो िौ १०३४ िाट औराह रु्िा क्लिलाई ४९९७४२ िुक्तानी हदएकोमा 
लेखापरीक्षण अिर्िसम्म सचिालनमा आएको पाइएन उक्त रकम औराहा रु्िा क्लिबाट असुल हुनुपने रु. 



Responsible Person:  सम्िञ्न्ित क्लि िाट 

Actual Beruju:  4,99,742.0 
Total Beruju:  4,99,742 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

घटी कर कटटीः आर् कर ऐन २०५८ को दिा ८७ मा रोजगारीको आर्मा अनुसुिी १ िमोञ्जम 
कर कटटी गनु ुपने उलेख छ तर नगरपाभलकाले कर र्ोग्र् आर् िएको देहार् अनुसारको 
यनिाुर्ित पदार्िकारी तथा कमिुारीहरुको कर कटटा गने छुट िएको देखखएकोले असुल गरी 
संयघर् संर्ितकोष दाखखला हुनुपने रु 

 

स्थवयी/करवर कमािवरीहरु तर्ा ः 
 

सि िं पद िवम कर योग्य आय लवगिे कर कट्टव रकम बवकी 
१ प्र प्र अ श्री िते कुमार पोखरेल ५७१११८ १७७६३।६० १०५३०।४० ७२३३।२० 

२ उप सर्िि श्री भशिञ्ज प्रसाद ५९८०६६ २४११३।२० १५६००।८४ ८५१२।३६ 

३ छैठो श्री रामेश्िर बन्जारा ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४ 

४ छैठो श्री दगुाु न्र्ौपाने ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४ 

५ छैठो श्रीअिर् कान्त झा ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४ 

६ छैठो श्री भसमा र्ादि ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४ 

७ छैठो श्री हररश प्रसाद िटट ५,५८,८१२ १६,२६२।४ ९,०८६।१६ ७,१७६।२४ 

८ छैठो श्री पण ुप्रसाद यतिारी ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४ 

९ छैठो 
श्री राम प्रसाद शमाु 
पौडले 

५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४ 

१० छैठो श्री अजर् कुमार र्ादि ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४ 

११ छैठो श्री उदर् पाराजुली ५,५८,८१२ ९,३८१ ९,०८६।१६ २९५।०४ 

१२ ई. श्री राम नरेश र्ादि ६,५७,४४० २६,४८६।४ २४,७१४।४ १,७७२ 

करार तिुः 
१३ ई. श्री लभलत फकशोर लभलत ५,९९,८४० २४,४६८ ५,९९८।६ १८,४६९।४ 

१४ ई. श्री साँञ्जि रुपखेती ५,९९,८४० २४,४६८ ५,९९८।६ १८,४६९।४ 

१५ सब ई. श्री प्रमेश्िर रार् थारु ४,७५,२०० ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 

१६ सब ई. श्री अखखलेश दास ४,७५,२०० ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 

१७ क.अ. श्री राजेश प्र िौिरी ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 

१८ क.अ. श्री रमेश िौिरी ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 

१९ क.अ. श्री लभलता कुमारी जगा ु ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 



२० क.अ. श्री साँजर् कुमार महतो ४,७५,२००। ७,०२० ४,७५२ २,२६८ 

   जम्मा   
 

  
 

  
 

१०५१२५ 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित कमिुारी िाट 

Actual Beruju:  1,05,125.0 
Total Beruju:  1,05,125 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

लगानी असुल नगरेको – नगरपाभलकाले गरीिी यनिारण कोष सचिालन गरी र्स िष ुरु.७२५०००० विभिन्न समुहमा 
लगानी गरेकोमा असुलीको आिार,असुली समर्,असुली रकम र िाकी खुल्ने वििरण पेश निएकोले गरीिी यनिारण 
कोष परीिालन सहह ढंगले िएनिएको िारेमा एफकन गन ुनसफकएको रु. 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  72,50,000 
Total Beruju:  72,50,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

ञ्जन्सी दाखखलाः आर्थकु कार्वुिर्ि यनर्मािली २०७७ को यनर्म ९५।१ अनुसार कार्ाुलर्मा प्राप्त 
िएको सामानको ञ्जन्सी दाखखला ७ हदन भित्र गनुपुने व्र्िस्था छ तर नगरपाभलकाले देहार् 
अनुसारको सामानको दाखखला निएकोमा िुक्तानी गरेकोले दाखखला प्रमाण पेश गनु ुपने रु 

 

गो िौ / भमयत वििरण रकम 

९४३ २०७८।३र२७ िालु तिु 
विपद व्र्िस्थापन खि ुिापत सहज एण्ड सुलि 
इन्टरप्राइजेज   

४९७७५० 

  

९४५।२०७८।३र२७ िालु तिु विपद व्र्िस्थापन खि ुिापत के.एस. मञ्ल्टप्रपोज    
७४८५० 

  

५७७।२०७८।३र२३ र 
५७८।२०७८।३।२३ पुजीगत खिु 

ल्र्ापटप २ थान खरीद िापत ञ्जन्सी दाखखला िेगर 
रु।३५६३६८ आइटी प्लाजालाइ िुक्तानी गरेकोले सो सामान 
ञ्जन्सी दाखीला िएको प्रमाण पेश हुनुपने रु   

३५६३६८ 

  

५७९।२०७८।३र२३ 

र्गता ञ्स्टल ियनिुर रु.९४२१७ िुक्तानी हदइएकोमा खरीद 
गरीएका ञ्जन्सी समानहरु ञ्जन्सी खातामा दाखीला िेगर 
खि ुलेखेकोले सो सामान ञ्जन्सी दाखीला िएको प्रमाण पेश 
हुनुपने 
रु                                                                                 

  

९४२१७ 

  

जम्मव १०२३१८५ 



Responsible Person:  
Actual Beruju:  10,23,185 
Total Beruju:  10,23,185 
Followup Count:  0 
 

Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

BOQ मा समािेश निएको विभिन्न ३ आइटममा (डडस्मेन्टल गने खन्ने तथा ढंगा ईटा सप्लाई गने) रु ११७७१५ 
िुक्तानी िएकोमा िेररएशन आदेश ञ्स्िकृत िएको नदेखखएको रु 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  1,17,715 
Total Beruju:  1,17,715 
Followup Count:  0 
 

Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

आइटम न ७० मा उल्लेखीत भलफ्टको आपुयत ुतथा जडान िापत ३००००००।०० िुक्तानी िएकोमा लेखापरीक्षणको 
क्रममा उक्त भलफ्ट जडान देखखएतापनी संिालन िएको नदेखखएकोले तोफकएको गुणस्तर कार्म हुन नसकेको 
देखखन्छ । यनमाुण व्र्ािसार्ीलाई प्राविर्िक स्पेभशफिकेशन बमोञ्जम गुणस्तरीर् भलफ्ट जडान गन ुलगाई प्राविर्िक 
प्रयतिेदन पेश हुनुपने रु 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  30,00,000 
Total Beruju:  30,00,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

अञ्न्तम विल िुक्तानी सम्म विमा िापत रु ३४८५२२ िुक्तानी िएकोमा IME इन्स्पोरेन्सिाट पेश िएको २०१९।६।६ 
देखख २०२०।६।६ सम्म मात्र रहेको पाइर्ो। त्रुटी सच्र्ाउने अििी सम्म खाम्ने (२०२२ feb १२) विमा पोभलसी पेश 
निएकोले यनर्मानुसार ठेक्का अििी र त्रुटी अििी खाम्ने विमा पोभलसी हुनुपने अन्र्था दामासाहीले गणना गरी 
असुल हुनुपने रु 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  3,48,522 
Total Beruju:  3,48,522 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 



टुक्रा खररद सािजुयनक खररद ऐन २०६३ तथा यनर्मािली २०६४ अनुसार प्रयतस्पिाु भसभमत 
हुनेगरी लागत अनुमान टुक्रा गरी कार् ुगन ुनहुनेमा कार्ाुलर् ििन यनमाुणको लार्ग खलुा 
िोलपत्रको माध्र्मिाट कार् ुिएको अिस्थामा यनम्नानुसार टुक्रा गरी रु २८४३९२६ िुक्तानी 
िएको देखखएकोले यनर्म सम्मत नदेखखएको रु 

 

भस नं गो िौ/भमयत िुक्तानी पाउने िुक्तानी रकम प्रर्ोजन 

१ १६७-२०७७।९।२० डड एण्ड आर कन्स्रक्सन ४६००७२।०० कार्ाुलर् पाटेशन 

२ १६८-२०७७।९।२१ 
 ए वि भस कन्स्रकसन एण्ड 
विल्डस ु

४४४०६५।०० कार्ाुलर् पाटेशन 

३ १६९-२०७७।९।२१ गौतम यनमाुण सेिा ४७१५२३।०० कार्ाुलर् पाटेशन 

४ ३४७-२०७७।१।१४ र्गता सप्लार्स ु ४९७९९९।०० 
कार्ाुलर् ििन भित्र 
न्र्ायर्क इजलास यनमाुण 

५ ३४८-२०७७।१।१४ नमस्कार सप्लार्स ु ४९८३११।०० 

कानुन अर्िकृत 
कार्कुक्ष(कार्ाुलर् ििन 
यनमाुण) 

६ ५४६-२०७७।३।२० आलमदेिी यनमाुण सेिा ४७१९५३।०० 
फिक्स पाटेशन (िर्ाुङ्ग 
नेर) 

जम्मव   
 

२८४३९२६।००   

Responsible Person:  
Actual Beruju:  28,43,926 
Total Beruju:  28,43,926 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

सािजुयनक खररद यनर्मािली २०६४ को यनर्म ९७ अनुसार तोफकए बमोञ्जमको कागजात पेश गनुपुने उल्लेख छ तर 
उप महानगरपाभलकाले ७४७- २०७८।३।३० िाट जैतापुर ग्रािल ममतु उपिोक्ता सभमयतलाई खि ुसािजुयनकीकरण, 

अनुगमन प्रयतिेदन, सुिना पाटी लगार्तका वििरण संलग्न िेगर रु २८१६५६ िुक्तानी िएको देखखएकोले उक्त 
प्रमाणहरु पेश हुनुपने रु. 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  2,81,656 
Total Beruju:  2,81,656 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ अनुसार िुक्तानी हदन िाकीको वििरण प्रमाखणत गरी 
िुक्तानी गनुपुने उल्लेख छ तर उप महानगरपाभलकाले गो.िौ.नं. २८१-२०७७।१२।२४ िालु िष ुिुक्तानी हुन िााँकी 



रकम िुक्तानी हुन िााँकी कच्िािारी म ले प २११ मा ञ्स्िकृत गरी खि ुगनुपुनेमा नेिा सााँस्कृयतक पुि सो िेगर 
गतको दायर्त्ि िुक्तानी िएको लाई रु ९९९९९।०० अयनर्भमत देखखएको रु 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  99,999 
Total Beruju:  99,999 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

टुक्रा खररदः सािजुयनक खररद ऐन २०६३ को दिा ९ मा लागत अनुमान टुक्रा गनु ुहुदैन िन्ने 
उल्लेख छ । कार्ाुलर्ले प्र्ाकेजीङ्ग गरी प्रयतस्प्रिात्मक तथा भमतव्र्र्ी रुपमा कार् ुगन ु
सफकनेमा लागत अनुगमन टुक्रा गरी कोटेशनिाट कार् ुगराएको अयनर्भमत देखखएको रु 

 

भस न कामको वििरण िुक्तानी पाउने गो िौ/भमयत िुक्तानी 

१ 
सशस्त्र िेस क्र्ाम्प िान्सा घर 
यनमाुण 

सागर कन्स्रक्सन ४६१।२०७८।३।७ ४७९४५३ 

२ सशस्त्र िेस क्र्ाम्प शौिालर् यनमाुण सनराइज यनमाुण सेिा ५४८।२०७८।३।२० ४६२१४३ 

३ 
िडािरीका सडक िाटो ममतु िडा न 
१९ 

लञ्मम कन्स्रक्सन ५४४।२०७८।३।२० ४८१४१५ 

४ 
िडािरीका सडक िाटो ममतु िडा न 
१९ 

एकता कन्सरक्सन ५४५।२०७८।३।२० ४०७६४३ 

जम्मा १८३०६५४ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  18,30,654 
Total Beruju:  18,30,654 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

विल िरपाई िेगर िुक्तानीः- आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ को यनर्म ३९ (५) मा 
सरकारी रकम खि ुगदाु त्र्स्तो खि ुपुञ्ष्ट गने विल िरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपने उल्लेख छ तर 
नगरपाभलकाले देहार् अनुसार विल,िपाुइ िेगर िुक्तानी लेखेकोले देखखएकोले िास्तिीक प्रमाण पेश हुनुपने रु. 
 
 
 

गो.िौ / भमयत वििरण रकम 

६९१ ।२०७८।३र८ िालु तिु 

खानेपानी तथा सरसिाई उ.सं. लाई 
रु.४,००,०००।०० िुक्तानी गररएको खिकुो वििरण 
बबलहरु, िोटोहरु संलग्न नगरीएको 

४००००० 

  



७२२ ३र१२ िालु तिु    

नगर सिा लुगा वितरण िापत प्रविण 
सप्लार्सलुाई रु.१,४२,३००।०० िुक्तानी गररएकोमा 
उक्त कार्कु्रमको म्र्ान्र्ुट र वितरणको संलग्न 
नगरीएको    

१४२३०० 

७४७ ।३र१४ िालु तिु 
अभिर्ान कन्रक्सनलाई रु.१,००,०००।०० िुक्तानी 
हदएको विल पेश निएको    

१००००० 

  

८२१।२०७८। ३र२० िालु तिु  

िडा स्तरीर् अनुगमन िडा नं.२२ िापत लभलत 
कुमारी जगाुलाई रु.१,००,०००।०० िुक्तानी 
गरेकोमा उक्त रकमको िरपाई तथा खि ुवििरण 
देखखने कागजात संलग्न निएको   

१००००० 

८६८ २०७८।३र२३ िालु तिु  

िडा स्तरीर् बजेटबाट कुन्दन कुन्दन रेडसलुाई 
रु.९९,८३८।०० िुक्तानी लािग्राहीले बुखझभलएको 
कागजात पेश निएको 

९९८३८ 

  

८७४।२०७८।३र२३ िालु तिु  

विपद व्र्िस्थापन कोषबाट गढीमाई जनरल 
सप्लार्सलुाई रु.५,९३,२५९।०० िुक्तानी गररएकोमा 
उक्त सामानको दररेट स्िीकृतमा कार् ुप्रमुखको 
स्िीकृती नदेखखएको र  समान बुखझभलनेको िपाुइ 
नदेखखएको 

५९३२५९ 

९३२।२०७८ 
।३र२६    नगरस्तरीर् 
बजेटबाट 

ग्राभमण सामुदायर्क विकास केन्रलाई 
रु.४,९७,८२२।०० िुक्तानी गरेकोमो रु.१६१३६४ को 
विल िेगर खि ुलेखेकोले असुल गनु ुपने 

१६१३६४ 

  

१०२३।२०७८।३र३० िालु तिु 

  

विपद व्र्िस्थापन कोषबाट श्री नेपाल रा.वि. 
भसमरालाई रु.१,९७,२०८।– िुक्तानी गररएकोमा 
विितु खपत रु.४७२०८ बाहेक रु.१,५०,०००।– को 
बबल िरपाई िेगर खि ुलेखेको  प्रमाण पेश गनुपुने 

१५०००० 

१०२७।२०७८।३र३० िालु तिु 

  

भ्रमण खि ुिापत रामनरेश र्ादि लाई रु.११००० 
िुक्तानी गरेकोमा भ्रमण विल पेश निएको  

११०००   

१०४७।२०७८।३र३० 

  

िालु तिु   िाड ुनं.९ को बजेट बाट शाक्र् 
स्पोटुलाई रु.९५०००।– िुक्तानी गररएकोमा िडाको 
भसिाररस र समान बुखझभलएको िरपाई पेश 
निएको रु 

९५००० 



  

१०५२।२०७८।३र३० 

  

िालु तिु   िडा स्तररर् बजेटबाट कैलाशनाथ 
कंफक्रट लाई रु.४,९९,१२१।– िुक््तानी गररएकोमा 
उक्त कार्कु्रमको िोटो, प्राविर्िक 
मूल्र्ाङकन, अनुगमन, कोटेशन र िडा सभमयतको 
यनणरु् पेश हुनु पन े

४९९१२१ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  37,97,063 
Total Beruju:  37,97,063 
Followup Count:  0 
 

Para Head: सोझै खररद 

सोझै खररदः सािजुयनक खररद ऐन, २०६३ को दिा ८ बमोञ्जम प्रयतस्पिाु भसभमत नहुने गरी 
खररद गनुपुने व्र्िस्था छ । त्र्स्तै सािजुयनक खररद यनर्मािलीको यनर्म ८५ को उपयनर्म १ 
को क र ख बमोञ्जम रु.५ लाख मार्थ रु.२० लाखसम्म भसलबन्दी दरिाउपत्रबाट र सो िन्दा 
मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने व्र्िस्था छ । तर नगरपालीकाले आ.ब. २०७७।०७८ 
विभिन्न िस्तु िा सेिा खररद गदाु प्रयतस्पिाुत्मक विर्ि पालना नगरी सोझै खररद गरेको 
रु।३८८९२९१ को खरीद अयनर्भमत देखखएको रु. 
 

गो िौ नं./ भमयत वििरण व्र्िहोरा    रकम 

९१।२०७७।०७।०६        
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

१७८६४८ 

  

१५९।२०७७।०८।२९        
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

२९३८०० 

२९१।२०७७।१२।२६        
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

१५३२२८ 

२९२।२०७७।१२।२६ 
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

२७९६७५ 

५१०।२०७८।०३।१६        
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

२९८४९८ 

  

६७५।२०७८।०३।२९ 
र्गता स्टील ियनिुर उद्र्ोग ियनिुर 
खररद 

२१२२१४ 

१३०।२०७७।०७।२५        
र्गता सप्लार्स ुियनिुर खररद    

  
३९७३०८ 



५०९।२०७८।०३।१६ 
र्गता सप्लार्स ुियनिुर खररद    

  
३०७५८६ 

७१८।२०७८।०३।३०        
र्गता सप्लार्स ुियनिुर खररद    

  

२८७०२० 

  

३७९।२०७७।११।१२ स्िञ्स्तक सप्लार्स ुविपद सामाग्री        ३५३१८० 

  

५४४।२०७७।०१।२० 

        
स्िञ्स्तक सप्लार्स ुविपद सामाग्री ११२८१३४ 

  

जम्मा ३८८९२९१ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  38,89,291 
Total Beruju:  38,89,291 
Followup Count:  0 
 

Para Head: छुट गे्रड 

छुट गे्रडः आर्थकु कार्वुिर्ि तथा विवत्तर् उत्तरदार्ीत्त्ि यनर्मािली २०७७को यनर्म ३९ (३) 
िमोञ्जम खि ुप्रमाणीत हुने प्रमाण संलग्न गरी खि ुलेख्नपुनेमा कार्ाुलर्ले स्िास््र् 
कमिुारीहरुको माघ महहनाको तलब िापत रु.३०,९७,७०३ खि ुलेखेकोमा तपभसलका 
कमिुारीहरुलाई बबना आिार प्राविर्िक गे्रड २ िन्दा बढी रकम राखी िुक्तानीगरेको पाइर्ो , छुट 
गे्रडको कागजात पेश हुनपुने सम्बञ्न्ितिाट असुल हुनुपने रु 

तपभसलः 
क) अशोक प्र.जर्सिाल रु.१३,८८२ 

ख) ज्र्ोयत मगर रु.१३,८८२ 

ग) सुञ्जता भमश्र रु.१४,४०० 

घ) क्षेमाश्िरी गौतम रु.१३,७२५ 

ङ) रामप्र्ारी यतभमलभसना रु.१८,३०० 

ि) वियनता कुमारी र्ादि रु.१३,७२५ 

छ) नारार्ण आिार् ुरु.५,६४० 

ज) रोविना खातुन रु.९,१५० 

झ) अभिता विक रु.१८,३०० 

ञ) गोविन्द कुमार महतो रु.१२,००० 

ट) प्रयतमा भसम्खडा यतिारी रु.१७,३८५ 

ठ) िगिती कुमारी बस्नेत रु.१८,३०० 

जम्मा                 रु. १६८६७९ 

 



Responsible Person:  
Actual Beruju:  1,68,679 
Total Beruju:  1,68,679 
Followup Count:  0 
 

Para Head: भशक्षक दरिन्दी र पदपूयत ु

कार् ुसम्पन्न प्रयतिेदनः स्थायनर् र प्रदेश तहमा शसत ुअनुदानको कार्कु्रम कार्ाुन्िर्न पुञ्स्तका 
आ ि २०७७।७८ को िुदा न ८.२ को व्र्िस्था अनुसार लागत अनुमान स्िीकृयत कार् ुसचिालन र 
कार् ुसम्पन्न प्रयतिेदन तर्ार गनुपुने उल्लेख छ। तर देहार्का विद्र्ालर्हरुमा यनकासा िएको 
रु. २४५७२५८६ को ञ्जन्सी दाखीला कार् ुसम्पन्न प्रयतिेदन पेश हुन नआएकोले कानुनको 
व्र्िस्था बमोञ्जम रीतपूिकुको आिश्र्क कागजात पेश हुनु पने देखखएको रु २४५७२५८७ 

भस नं विद्र्ालर्को नाम काम रकम 

१ शाञ्न्त आिारिुत विद्र्ालर् दईु कोठे ििन १८००००० 

२ नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक विद्र्ालर् पथलैर्ा दईु कोठे ििन १८००००० 

३ नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक विद्र्ालर् भसमरा नमुना विध्र्ालर् ९८७२५८७ 

४ 
नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक विद्र्ालर् 
रघुनाथपुर 

कम्प्रु्टर ल्र्ाि १९५०००० 

५ मौिादेिी माध्र्ाभमक विद्र्ालर् डकाह पुस्तकालर् ६५०००० 

६ जनजागतृी माध्र्ाभमक विद्र्ालर् नविन प्रिद्िन ६५०००० 

७ नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक विद्र्ालर् हरपुर नविन प्रिद्िन ६५०००० 

८ नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक विद्र्ालर् िते्तपुर दईु कोठे ििन १८००००० 

९ मौिादेिी माध्र्ाभमक विद्र्ालर् डकाह दईु कोठे ििन १८००००० 

१० 
नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्ाभमहक 
विद्र्ालर्  टााँर्गर्ािस्ती 

दईु कोठे ििन १८००००० 

११ 
िफकरा र्गरी राजेश्िर र्गरी माध्र्ाभमक 
विद्र्ालर् 

दईु कोठे ििन १८००००० 

जम्मा   २४५७२५८७ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  2,45,72,587 
Total Beruju:  2,45,72,587 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

विल िरपाई पेश निएकोः आर्थकु कार्वुिर्ि तथा विवत्तर् उत्तरदायर्त्ि यनर्मािली २०७७ को 
यनर्म ३९ (५) मा सरकारी रकम खि ुगदाु त्र्स्तो खि ुपुञ्ष्ट गने विल िरपाई प्रमाण र 



कागजात संलग्न हुनुपने उल्लेख छ तर नगरपाभलकाले देहार् अनुसारको िुक्तानीमा िरपाई िेगर 
खि ुलेखेकोले िपाुई पेश गनुपुने रु 

 
 

भस नं िौ न/ भमयत िापत रकम िेरुजु हुने आिार 

१ 
२४६- २०७८।३।२८( 
संघीर् सरकार िालु) 

मकै गोड्ने मेभसन-१४ 

ईलेक्रोयनक्स पम्प -१३० 
१९६९९९६।०० िरपाई निएको 

२ 

६३९-२०७८।३।२ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

सावित्री िान-७६३० के जी ४२१५५७।०० िरपाई निएको 

३ 

६४०-२०७८।३।२ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

उन्नत िान-रािा ४, ५००० केजी 
         -बाहुनी २, २५०० केजी 

४१४३७५।०० िरपाई निएको 

४ 

७२५-२०७८।३।१३ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

रू् एस ३१२ -८२५ केजी ४२०७५०।०० बुझकेो िरपाई छैन 

५ 

७२५-२०७८।३।१३ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसमरा गोल्ड कप (नि जन जागतृी रु्िा 
क्लि)(२५ जना खेलाडी*९ हदन) 

२००००००।०० हार्गरी उपलब्ि िएन 

६ 

६७७-२०७८।३।७ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

िानको विउ खररदः 
सुिण-ु३०७६*६५ 

सुख्खा-२३०७*६५ 

हहदुनाथ-२२०७*६५ 

४०७४८३।०० िरपाई निएको 

७ 

७४८-२०७८।३।७ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

न्रू् भसमरा तके्िान्दो डोजाङ ३७२९९९।०० 
सामान बुझकेो िरपाई 
निएको 

८ 

७८६-२०७८।३।१७ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

िान वितरण(सुिा हाईव्रेड) ८२७ केजी ४९६२००।०० िरपाई निएको 

९ 

७८७-२०७८।३।१७ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

कागती,आाँप र केराको विउ वितरण ४२११७५।०० िरपाई निएको 

१० 

८००-२०७८।३।१८ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

डुमरिाना शहरी स्िास््र् केन्र अनुदान ४०००००।०० विल िेगर िुक्तानी 



११ 

८०६-२०७८।३।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

नेपाल राञ्ष्टर् माध्र्ाभमक विध्र्ालर् 
डुमरिाना िडा न १५ (अनुदान) 

८०००००।०० विल िेगर िुक्तानी 

१२ 

८०७-२०७८।३।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसमरा कलेज 

डुमरिाना क्र्ाम्पस 

िकुभलर्ा अनुदान 

१०००००० 

१०००००० 

९९९५८४ 

जम्मा रु.२९९९५८४।०० 

विल िरपाई िेगर 
िुक्तानी 

१३ 

८०८-२०७८।३।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

जनजागयृत माध्र्ाभमक विध्र्ालर् ८०००००।०० विल िरपाई निएको 

१४ 

९२८-२०७८।३।२६ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

तरकारी विउ ४९७०००।०० िरपाई निएको 

१५ 

७४८-२०७८।३।२९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

कृवष िुन वितरण ४९९७४२।०० िरपाई निएको 

१६ 

९९१-२०७८।३।२९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

-िारा कटर मेभसन 

-िारा कटर मेभसन 

-गाई दहुुने मेभशन 

  

३७००० 

४०७००० 

८६००० 

जम्मा रु.५३००००।०० 

िरपाई निएको 

१७ 

५८२-२०७८।२।१६ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

कम्प्रु्टर ममतु ताभलम(१५ जना) २४७६६८।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

१८ 

५८३-२०७८।२।१६ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसलाई कटाई ताभलम(२० जना) २९७६९९।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

१९ 

५८५-२०७८।२।१६ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

अिुरो ढााँका बुनाई ताभलम(१० जना) ४९७५७३।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२० 

५८७-२०७८।२।१७ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसलाई कटाई ताभलम(३० जना) ३९७५४९।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२१ 

५९०-२०७८।२।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसलाई कटाई ताभलम(३० जना) ३९७५४९।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 



२२ 

५९१-२०७८।२।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

दभलत महहलालाई भसलाई कटाई ताभलम(१३ 
जना) 

२९८६३१।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२३ 

५९२-२०७८।२।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

रु्िा लक्षक्षत स्िरोजगार कार्कु्रमः 
मोिाईल,घडी,हटिी,कम्प्रु्टर तथा रेडडर्ो 
ममतु ताभलम संिालन(१८ जना) 

२९८६३१।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२४ 

५९४-२०७८।२।१९ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

भसप विकास तथा क्षमता  अभिमुखखकरण 
कार्कु्रम 

२९८६३१।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२५ 

६०१-२०७८।२।२० 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

डल पुशन बनाउनरे ताभलम (२० जना) ३९७२५२।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२६ 

५५३-२०७८।०१।२२ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

ड्राईभिङ ताभलम संिालन ४९६८८९।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२७ 

५५५-२०७८।०१।२२ 
(आन्तरीक श्रोत 
िालु ) 

महहलालाई ड्राईभिङ ताभलम संिालन ३६९६००।०० 
प्रमाणपत्र वितरण 
निएको 

२८ 
८४३।२०७८।०३।२१ 
(न.पा पूाँजीगत) 

मुसहर समुदार्को िाडा कुडा खररद ९८०२१ वितरण िरपाई निएको 

२९ 
प्रदेश सरकार 
ताभलम 

सीप विकास तथा जनितेना मुलक ताभलम १२१३४४८६ 
भसप पररक्षण प्रमाणपत्र 
पेश निएको 

जम्मा २९७०१०४०   

 
  
Responsible Person:  
Actual Beruju:  2,97,01,040 
Total Beruju:  2,97,01,040 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

विपत व्र्िस्थापन िाट गैर विपत व्र्िस्थापनमा खिःु कार्ाुलर्को ञ्स्िकृत िजेट तथा कार्कु्रम िमोञ्जम खि ु
गनुपुनेमा कार्पुाभलका िाट हरपुर फक्रकेट क्लिलाई विपत व्र्िस्थापन कोषिाट अनुदान हदने यनर्णरु्ानुसार गो िो 
५०० भमयत २०७८।१।६ िाट विपत जन्र् निई विपतको समर्मा मानि िेला हुने फक्रकेट खेलको लागी रु ४२०००० 
अनुदान हदनु यनर्मसम्मत देखखदैन । र्सरी विपद व्र्िस्थापन कोषिाट कार्वुिर्ि समेत निनाई कोरोनाको विपद 
िढाउने खेल कार्कु्रम संिालन गन ुअनुदान हदएको रकम कानुन संगत निएकोले अयनर्भमत देखखएको रु.  

Responsible Person:  



Actual Beruju:  4,20,000 
Total Beruju:  4,20,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: घटी कर कटटी 

अनुगमन ित्ताः आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदार्ी यनर्मािली २०७७ को यनर्म ३९(३) अनुसार खि ुप्रमाणीत 
हुने विल िरपाई संलग्न गरेर िुक्तानी हुनुपनेमा कार्ाुलर्ले गो िौ ८२१ भमयत २०७८।३।२० िाट िाडा न २२ को 
िडा स्तरीर् र्ोजनाको अनुगमन िापत रु. १ लाखमा रु १५००० कर कटहट गरी रु ८५००० िुक्तानी गरेकोमा 
अनुगमन गरेको र्ोजना अनुगमन भमयत तथा उक्त ित्ता क-कसलाई बुझाएको हो िरपाई समेत संलग्न िएको 
नदेखखएकोले उल्लेखीत प्रमाण पेश हुनुपने अन्र्था यनजिाट असुल हुनुपने रु. 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  85,000 
Total Beruju:  85,000 
Followup Count:  0 
 

Para Head: डडपीआर खिु 

भसमा िन्दा िहढको कार्ःु सािजुयनक खररद यनर्मािली २०६४ को यनर्म ९७ १ तथा ९ १(क) अनुसार मुल्र् 
अभििदृ्र्ि कर,ओिरहेड,कञ्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहिागीताको अंश समेत रु १ करोड सम्मको कार् ुउपिोक्ता 
सभमयतिाट गराउन सफकने उल्लेख छ। र्स उपमहानगरपाभलकाले उल्लेखखत िमोञ्जम मु अ कर (१३ प्रयतशत) 
ओिरहेड (१५ प्रयतशत) कञ्न्टन्जेन्सी रकम (२.५ प्रयतशत) र जनसहिागीता (१० प्रयतशत) समािेश गदा ु१ करोड 
िन्दा िहढ लागत अनुमान िएका यनम्न र्ोजनामा उपिोक्ता सभमयतबाट िएको कार् ुअयनर्भमत देखखएको रु. 

भस नं गो िौ / भमयत 
उपिोक्ता सभमयतिाट 
कार् ुिएको 

कार्ाुलर्ले तर्ार 
गरेको लागत 
अनुमान 

मु अ कर ओिरहेड 
कञ्न्टन्जेन्सी 
जनसहिागीता 
समेतलाई 

िुक्तानी रु 

१ ६७९-२०७८।३।२९ 
लामाटोल खर्रसल्ला 
जाने 

८८८९२१७ १२४८९३४५ ७९९९२५५ 

२ ७१२-२०७८।३।३० 
नारार्णी छाला उद्र्ोग 
देखख मलुही जाने िाटो 

८६८९४०१ १२२०८६०८ ७९९९९९९ 

३ ३१-२०७७।०७।३ दगुाु मञ्न्दर िाटो ढलान ९७५३२२९ १२७२७९६३ ८९९९७४१ 

४ ३१-२०७७।७।३ 

रजघटटा देखख महेन्र 
राजमाग ुसम्म पक्की 
िाटो 

९७५५८१८ १३७०६९२४ ८२६५९४७ 

          ३३२६४९४२ 



Responsible Person:  
Actual Beruju:  33,26,942 
Total Beruju:  33,26,942 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन— सािजुयनक खररद यनर्मािली, २०६४ को यनर्म 
११३ को उपदिा (१) र (२) मा सम्झौता अनुसार हदइएको पेश्की रकम जम्मा िएको बैंकको 
खाता र खिकुो प्रर्ोजन खलु्ने माभसक वििरण आपूयतकुताु यनमाुण व्र्िसार्ी िा सेिा प्रदार्कले 
सािजुयनक यनकार्लाईु यनर्भमत रुपमा उपलव्ि गराउनु पने व्र्िस्था छ।कार्ाुलर्ले विभिन्न 
कार्कुो भसलभसलामा र्स िष ुयनम्न यनमाुण व्र्िसार्ीलाई रु.२३५१५००० पेश्की प्रदान गरेकोमा 
यनर्मािलीको व्र्िस्था अनुसारको वििरण प्राप्त गरेको तथा अनुगमन गने गरेको पाइएन।अतः 
म्र्ाद नाघेको मोबबलाइजेशन पेश्की रु. २३५१५००० सम्बञ्न्ित कार्मुा खि ुिए निएको 
सम्बन्िमा अनुगमन तथा विश्लेषण गदै पेश्की िरु्छर्ौट गनुपुने रु.  
 

 

 

 

 

 

 

भस.नं. 
पेश्की भलने ब्र्क्ती, िम ुिा कम्पनीको 
नाम 

कमिुारी िए 
पद 

  
 

 

म्र्ाद नाघेको पेश्की 
 

 

 

 

१ ५ ६   
 

 

२ बबजर् कुमारसाह सहार्क     232,000.00 
 

 

३ दीपािौलगााँइ सहार्क पािौ     300,000.00 
 

 

४ असोकप्रसाद जर्सिाल अ सातौ     130,000.00 
 

 

५ र्िरजपौडले ना प्रा स     570,200.00 
 

 

६ भसमार्ादि म वि अ       10,000.00 
 

 

७ कौभशलापाठक ना स ु     112,800.00 
 

 



८ िारयतबबल्डस ु ठेकेदार     640,000.00 
 

 

९ यनसनकन्स्रक्सन ठेकेदार     500,000.00 
 

 

१० भिष्मायनमाुण सेिा ठेकेदार     210,000.00 
 

 

११ भिष्मायनमाुण सेिा ठेकेदार     210,000.00 
 

 

१२ प्रयतक्षायनमाुण सेिा ठेकेदार     220,000.00 
 

 

१३ प्रयतक्षायनमाुण सेिा ठेकेदार     220,000.00 
 

 

१४ डड एण्ड आर कन्स्रक्शन भसमरा ठेकेदार     500,000.00 
 

 

१५ एि.के.एम.कन्स्रक्सन       650,000.00 
 

 

१६ गुलशनबबल्डस ु     1,300,000.00 
 

 

१७ गौतमयनमाुण सेिा       650,000.00 
 

 

१८ डड एण्ड आरकन्स्रक्शन भसमरा       650,000.00 
 

 

१९ यनसनकन्स्रक्सन       650,000.00 
 

 

२० प्रयतक्षायनमाुण सेिा       650,000.00 
 

 

२१ पिनकन्सरक्सन       650,000.00 
 

 

२२ भिष्मायनमाुण सेिा       650,000.00 
 

 

२३ ॐ साईयनमाुण सेिा     1,300,000.00 
 

 

२४ प्रयतक्षायनमाुण सेिा       220,000.00 
 

 

२५ प्रयतक्षायनमाुण सेिा       220,000.00 
 

 

२६ प्रयतक्षायनमाुण सेिा       400,000.00 
 

 

२७ प्रयतक्षायनमाुण सेिा       470,000.00 
 

 

२८ प्रयतक्षायनमाुण सेिा       470,000.00 
 

 

२९ शभशकन्रकसन       450,000.00 
 

 



३० शभशकन्सरकसन       450,000.00 
 

 

३१ िनेश्िरकन्सरक्सन       380,000.00 
 

 

1 
श्री जनता माध्र्भमक वििालर्, 

रजघटटा १४ 
संस्थागत   

 

 

2 श्री ने रा आ वि टााँर्गर्ाबस्ती १५       650,000.00 
 

 

3 श्री ने रा आ वि यनतनपुर १०        50,000.00 
 

 

4 श्री ने रा मा वि छातावपपरा ९        50,000.00 
 

 

5 श्री ने रा मा वि डुमरिाना १५       650,000.00 
 

 

6 श्री ने रा मा वि पथलैर्ा       650,000.00 
 

 

7 श्री ने रा मा वि िते्तपुर १२       650,000.00 
 

 

8 
श्री जनकल्र्ाण आिारिुत वििालर् 
१५ 

      650,000.00 
 

 

9 
ने रा माध्र्भमक विद्र्ालर् 
जी.भस.उ.मन.पा. हरपुर २४ 

      300,000.00 
 

 

10 श्री ने रा मा वि जैतापुर     1,000,000.00 
 

 

11 नेपाल बबितु प्रार्िकरण कलैर्ा       560,000.00 
 

 

१२ श्री नेपाल राञ्ष्रर् मा वि पथलैर्ा     1,200,000.00 
 

 

१३ 
श्री नेपाल राञ्ष्रर् माध्र्भमक वििालर् 
पथलैर्ा 

    1,200,000.00 
 

 

१४ श्री ने रा मा वि जैतापुर   140000 
 

 

१५ श्री नेरामाआवि िलुिा १४   700000 
 

 

कुल जम्मा  23515000 
 

 
 

Responsible Person:  सम्िञ्न्ित िाट 

Actual Beruju:  2.35157 
Total Beruju:  2,35,15,000 
Followup Count:  0 



Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

प्रशासकीर् सङ्गठन र कमिुारी व्र्िस्थापन – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ८३ बमोञ्जम स्थानीर् 
तहको कार्बुोझ, राजस्ि क्षमता, खिकुो आकार र स्थानीर् आिश्र्कता समेतलाई ध्र्ानमा राखी कमिुारी समार्ोजन 
िएपयछ मात्र सङ्गठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षणका आिारमा स्थानीर् तहमा सङ्गठन संरिना कार्म हुने व्र्िस्था 
छ।पाभलकामा प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृत सहहत ३४४ दरबन्दी स्िीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अिर्िसम्म १६७ जना 
पदपूयत ुिएको देखखन्छ। लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वििरण अनुसार कार् ुव्र्िस्थापनका दृञ्ष्टकोणले महत्िपूण ु
मायनएका प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृत ,अर्िकृतस्तर निौ, इञ्न्जयनर्र, जनस्िास््र् अर्िकृत सहहत १७७ पदहरु ररक्त 
रहेका छन।्दरबन्दी बमोञ्जम जनशञ्क्तको पूणुता नहुाँदा विषर्गत कार्कु्रम सचिालन, सेिा प्रिाह तथा पाभलकाको 
समग्र कार् ुसम्पादनमा असर परेको ञ्स्थयत छ ।तसथ ुररक्त पदहरु र्थाशक्र् यछटो पूयत ुगरी सेिा प्रिाह प्रिािकारी 
बनाउनुपदुछ । 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

कमिुारी व्र्िस्था - स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दिा ८३ अनुसार नगरपाभलकाले आफ्नो 
कार्िुोझ‚राजश्ि क्षमता‚ खिुको आकार स्थानीर् आिश्र्कता र विभशष्ठता समेतलाई ध्र्ानमा राखी कमिुारी 
समार्ोजन िएपयछ संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षणका आिारमा नगरपाभलकाले विषर्गत शाखा िा महाशाखामा 
रहेको संङ्गठन संरिना कार्म गनुपुने व्र्िस्था रहेको छ।पाभलकाको संगठन संरिनामा िडाको संगठन संरिना 
समेत समािेश गरी पाभलकाले अर्िकारक्षेत्र तथा कार्िुोझ समेतको विश्लेषण गरी संङ्गठन तथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षणको आिारमा स्थार्ी प्रकृयतको कामको लार्ग आिश्र्क पने तथा सेिा करारिाट भलइने कमुिारीको दरिन्दीको 
प्रस्ताि तर्ार गनुपुने र कमिुारीको लार्ग िाहहने तलि ित्ता संिर्कोष कटहट रकम ‚ उपदान िा यनियृतिरण 
‚औषिी उपिार विदा ‚ र्ोगदानमा आिारीत सामाञ्जक सुरक्षा जस्ता सेिा सुवििाको लार्ग लाग्ने खि ुव्र्हाने श्रोत 
समेतको विश्लेषण गरी तसे्तो खि ुसुयनञ्श्ित हुने गरी मात्र दरिन्दी प्रस्ताि गनुपुने छ। साथै स्थार्ी तहको सेिा 
संिालनको लागी अस्थार्ी दरिन्दी सजृना गन ुसफकने छैन।तर पाभलकाले संगठन दरिन्दी स्थार्ी प्रकृयतका कमिुारी 
िहाल िइरहेको अिस्थामा वििन्न तहका पदमा करारमा कमिुारी यनरु्क्त गरी रु.२९१६७५५८ खि ुलेखेको छ।अत 
आिश्र्कता पहहिान नगरी प्रयतस्पिाु िेगर दरिन्दी विनाका कमिुारी यनरु्क्त गरी पाभलकालाई आर्थकु िार 
िढाएको देखखर्ो । 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

कमिुारी प्रोत्साहन ित्ता - स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन २०७४ को दिा ८६ (१) बमोञ्जम स्थानीर् सेिा गठन, 

सचिालन व्र्िस्थापन, सेिाका शत ुतथा सुवििा सम्बञ्न्ि आिारिूत भसद्िान्त र मापदण्ड संघीर् कानुन बमोञ्जम 
हुने, दिा ८६ (२) बमोञ्जम स्थानीर् सेिाको गठन, सचिालन तथा व्र्िस्थापन सेिाको शत ुतथा सुबबिा सम्बञ्न्ि 
अन्र् व्र्िस्था स्थानीर् तहले बनाएको कानुन बमोञ्जम हुने व्र्िस्था छ।त्र्स्तै अथ ुमन्त्रालर्को कार् ुसचिालन 



यनदेभशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोञ्जम अयतररक्त समर् र बबदाको हदन काम गदाु अथ ुमन्त्रालर् बाट नमस ु
स्िीकृत गराई मात्र खाजा र खाना िापतको रकम िुक्तानी हदनुपने र ७.४.१ को (५) बमोञ्जम प्रोत्साहन ित्ता 
खुिाउन समेत अथ ुमन्त्रालर्बाट स्िीकृयत भलनुपने व्र्िस्था छ। स्थानीर् तहले कानून नबनाई र्ो बष ु२८० 
कमिुारीलाइ प्रोत्साहन ित्ता रु. १८५०८९९१ खि ुगरेको पाइर्ो । 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

सम्पवत्त पररिालनः स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ बमोञ्जम पाभलकाले आिुसाँग िएको 
सम्पत्ती पररिालन गनुपुने व्र्िस्था छ। देहार्को मुल्र् बरािरको पालीकामा यनमाुण उपकरण 
िएतापनी विकास र सेिा पररिालन िएको कामको लागत र लाि अभिलेख राखख बबश्लेषण र 
उपलञ्ब्ि मापन गरेको पाईएन। उपकरणगत लागत र लाि अभिलेख राखख बबश्लेषण गनु ुपदुछ। 
भस न उपकरणको नाम थान खररद रकम इन्िन/ तलि ममतु जम्मा 
१ व्र्ाक हो लोडर २ ७२५८५०० प्राप्त निएको ७२५८५०० 

२ गे्रडर १ ११९०००० प्राप्त निएको ११९०००० 

३ हरपर ५ १९७७५००० प्राप्त निएको १९७७५००० 

४ टेक्टर २ १४५०००० प्राप्त निएको १४५०००० 

जम्मा   २९६७३५०० प्राप्त निएको २९६७६५०० 

  
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

सम्पवत्त कर असुल नगरेको - स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन २०७४ र जीतपुरभसमरा उपमहानगरपाभलकाको आर्थकु 
ऐन २०७७ िमोञ्जम नगर क्षेत्र भित्र लगाइने सम्पवत्त करको दर अनुसुर्ि १ मा उल्लेख गरीए अनुसार लगाइने 
उल्लेख गरेकोमा कर असुल गरेको देखखएन । कानुनमा उल्लेख िए अनुसार कर रकम असुल गरी आर् िदृ्र्ि गने 
तिु नगरपाभलकाको ध्र्ान पुग्नु पदुछ । 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 



Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

वित्तीर् वििरण – स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दिा ७२ मा गाउाँ पाभलकाले प्रत्रे्क 
िषकुो साउन एक गतेदेखख आगामी िषकुो असार मसान्तसम्मको अिर्िलाई आर्थकु िष ुकार्म 
गरी आर् र व्र्िर्को हहसाि राख्नपुदुछ।सोही ऐनको दिा ६९ मा तोकीए अनुसार उप 
महानगरपाभलकाले आफ्नो आर्थकु कार् ुप्रणालीको व्र्िस्थापन गनुपुदुछ।र्स सम्बन्िमा 
देखखएका व्र्होरा देहार् बमोञ्जम छन ्। • स्थानीर् तहले संर्ित कोषमा गत विगतको बााँकी र्स 
िष ुप्राप्त रकम र संर्ित कोषिाट िएको खि ुस्पष्ट देखखने गरी खाता राखेको छैन । 
•लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी फकताब तथा पेश्की खाता अद्र्ािर्िक नरहेको कारण 
स्थानीर् तहले पेश गरेको आर्–व्र्र् वििरण र्थाथ ुमान्न सक्ने अिस्था छैन । •कयतपर् 
सम्बञ्न्ित आर्थकु कारोबारहरुको गोश्िरा िौिर बजेट भशषकुगत बैक नगदी फकताबमा 
नजनाएकाले शे्रस्ता अनुसार बैक मौज्दात ऋणात्मक रहेको तथा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको 
एकमुष्ट हहसाि गदाु मौज्दात ऋणात्मक नरहेको • स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को 
यनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले यनिाुरण गरे बमोञ्जमको आर् र व्र्र्को िगीकरण तथा खि ु
शीषकु सम्बन्िी व्र्िस्था अिलम्बन गनुपुने तथा यनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत 
िए बमोञ्जमको ढााँिामा लेखा राख्नपुने व्र्िस्था गरेकोमा र्स पाभलकाले २०७६।२।१९ मा 
महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत िएको NEPSAS based ढााँिामा प्रयतिेदन तथा लेखाङ्कन गरेको 
पाईएन ।र्सरी प्रयतिेदन तर्ार नगने कमिुारी,कार्पुाभलका र सिालाइ सरोकारिाला यनकार्ले 
ञ्जम्मेिार िनाउनु पदुछ । त्र्सैले तोके बमोञ्जमका वित्तीर् वििरण तथा खाताहरु अद्र्ािर्िक 
गरी आर् र व्र्र्को िास्तविक ञ्स्थयत देखखने गरी लेखांकन गनुपुदुछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

िौमाभसक पुाँजीगत खि ु- आर्थकु कार्वुिर्ि यनर्मािली, २०६४ को यनर्म २३ बमोञ्जम स्िीकृत 
िएको कार्कु्रममा यनर्म २५ बमोञ्जम िौमाभसक प्रगयत वििरण बनाई पशे गनुपुने र िौमाभसक 
कार् ुलमर् तथा कार्कु्रम बमोञ्जम कार्सुम्पादन सम्पन्न गरी कार्कु्रम कार्ाुन्िर्न गनुपुने 
व्र्िस्था छ कार्ाुलर्ले उपलव्ि गराएको वििरण अनुसार िौमाभसक पुाँजीगत खिकुो ञ्स्थयत 
देहार् बमोञ्जम छ।िषाुन्तमा हतारमा काम गराउाँदा कामको गुणस्तरमा असर पने देखखएकोले 
यनर्ममा िएको व्र्िस्था अनुरुप आषाढमा खि ुगने पररपाटीमा यनर्न्त्रण गनुपुदुछ । 

सिर्ाक कुल खि ु

िौमाभसक खि ु

प्रथम 
िौमाभसक  

दोस्रो  िौमाभसक  तेस्रो  िौमाभसक  अषाढ महहना 



 

ञ्जतपुर 
भसमरा 
उपमहा न 
पा 

१३८०३७९७२८ २९०९४६३८२ २४२६७२००० ८४६७६१३३३ ६२०९१५८८१ 

प्रयतशतमा १०० २१ १८ ६१ ४५ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आन्तररक यनर्न्त्रण प्रणाली - स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ७८ बमोञ्जम 
आन्तररक यनर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गरी लागु गरेको पाईएन।र्स सम्बन्िमा देखखएका अन्र् 
व्र्होराहरु तपभशल बमोञ्जम रहेका छन । 
• आर्थकु सहार्ता र औषिी उपिारको रकम कार्वुिर्ि बनाएर मात्र वितरण गनु ुपनेमा सो 
अनुसार गरेको देखखएन । 
• िडाहरु र नगरका एकै प्रकृयतका र्ोजना तथा कार्कु्रमहरु सचिालन गदाु ( विउ विजन खरीद 
,कृवष सामान खररद , सोलार खररद, ियनिुर खररद र सडक पुिाुिार ) विभिन्न अनुगमनकारी 
यनकार्का यनदेशन पररपत्र र प्रयतिेदन अनुसार एकीकृत प्र्ाकेज बनाई भमतव्र्र्ी, प्रयतस्पिी र 
दक्षतापूण ुढङ्गबाट कार्ाुन्िर्न गनुपुनेमा सो बमोञ्जम गरेको देखखएन । 
• स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, 2074 को दिा 11 अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आिारिूत 
त्र्ाङ्क सङ्कलन, अभिलेखांकन र व्र्िस्थापन गनुपुनेमा सो गरेको पाईएन । 
• पाभलकाले एक आर्थकु िषकुो अन्त्र् भित्र िएको आफ्नो आर्थकु कारोिारको अनुसुिी 14 

बमोञ्जम ढााँिामा िावषकु प्रयतिेदन तर्ार गरेको पाईएन । 
• पाभलकाले कार्कु्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन।साथ ैपाभलकाबाट र्स िष ु
सचिाभलत कार्कु्रम तथा र्ोजनाको कार्ाुन्िर्न र सेिा प्रिाह समेतको िावषकु कार्कु्रम 
अनुसारको प्रगयत तर्ार गरेको पाईएन। 
• अन्तर सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ को दिा १७ बमोञ्जमको मध्र्कालीन खि ुसंरिना 
तर्ार गनुपुनेमा पाभलकाले सो बमोञ्जम मध्र्कालीन खिकुो संरिना तर्ार गरेको पाईएन । 
• विषर्गत क्षेत्रमा सचिालन हुने कार्कु्रममा बैठक ित्ता, भ्रमण ित्ता, ताभलम, गोष्ठीतिु बढी 
केन्रीत िई वितरणमुखी रहेको पाईर्ो। 
• पाभलकाले ञ्जन्सी सामानको एकीकृत वििरण तथा सहार्क ञ्जन्सी खाता अद्र्ािर्िक नगरी 
िडा कार्ाुलर् तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईर्ो । 



• िडा कार्ाुलर्मा रहेका ञ्जन्सी सामान सहहतको अभिलेख देखखने गरी पाभलकाको मूल ञ्जन्सी 
खाता अद्र्ािर्िक गरेको पाईएन । 
• ञ्जन्सी यनरीक्षण प्रयतिेदनमा उल्लेख िए अनुसार विभिन्न मालसामान ममतु तथा भललाम गनु ु
पनेमा गरेको पाईएन । 
• मूल्र् अभििदृ्र्ि कर यनर्मािली, २०53 को यनर्म 6 (क) मा ठेक्का सम्झौता र कर िुक्तानीको 
जानाकारी सम्बञ्न्ित आन्तररक राजस्ि कार्ाुलर्लाई नहदई आर्थकु िषकुो अन्तमा मात्र 
हदइएको तथा इ-टीडडएस गरेको देखखएन । 
• कार्ाुलर्ले उद्देश्र् प्राञ्प्तमा आइपने सम्िावित जोखखमहरु पहहिान गरी यनराकरणको प्रर्ास 
गरेको अभिलेख राखेको देखखएन। 
• कुनै रकम रकमको िुक्तानी हदाँदा ररत पुगेको िा नपुगेको जााँि गरी रभसद बबल िपाुइहरुमा 
भसलभसलेिार नम्िर राखी कार्ाुलर् प्रमुखले तोकेको कमिुारीले िुक्तानी िएको जनाउने छाप 
समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाखणत गनुपुनेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । 
• ठेक्काहरुको विस्ततृ वििरण देखखने गरी ठेक्का खाता र कञ्न्टन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 
• सािजुयनक खररद यनर्मािली, 2064 को यनर्म 97 अनुसार र्स िष ुकार्सुम्पन्न िएका 
आर्ोजना तथा कार्कु्रमहरु उपिोक्ता सभमयतलाई हस्तान्तरण गनुपुनेमा गरेको पाईएन । 
• संस्था दताु ऐन, २०३४ को दिा ३ बमोञ्जम पाभलकाबाट सचिालन िएका विभिन्न र्ोजनाको 
यनमाुण कार् ुगन ुगठन िएका उपिोक्ता सभमयतहरु ऐनको उक्त व्र्िस्था अनुसार मान्र्ता 
प्राप्त हुने गरी दताु िएको पाइएन । 
• सचिाभलत र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेक्षक्षत र िास्तविक लािका साथ ैउपिोक्ताको 
र्ोगदान र कार्सुम्पादन लगार्तका विषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारिाला सहहतको सािजुयनक 
सुनुिाई र सािजुयनक परीक्षणलाई अयनिार् ुगनु ुगराउनु पनेमा आंभशक पालना िएको पाइर्ो । 
• िातािरणको संरक्षणको एकीकृत दीघकुालीन र्ोजना तर्ार गरेको देखखएन। 
• पाभलकाको विकास यनमाुण व्र्िस्थापन तथा सेिा प्रिाहका लार्ग आिश्र्क प्राविर्िक तथा 
प्रशासयनक कमिुारीको अिाि रहेको पाईर्ो । 
• सुशासन व्र्िस्थापन तथा सचिालन यनर्मािली २०६५ अनुसार नागरीक िडापत्रमा उल्लेखखत 
सेिाहरुको कार्ाुन्िर्न ञ्स्थयत अनुगमन गन ुअनगुमन संर्न्त्र तर्ार गरेको पाइएन । तसथ,ु 

पाभलकाले आन्तररक यनर्न्त्रण प्रणालीलाई तोफकए बमोञ्जम प्रिािकारी र विश्िशनीर् बनाई सेिा 
प्रिाह सुदृढ बनाउनेतिु ध्र्ान हदनुपने देखखन्छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 
 



Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

स्थानीर् त्र्ाङ्क र अभिलेख - स्थानीर् तह सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ११ बमोञ्जम नगरपाभलकाले आफ्नो 
क्षेत्र भित्रको आिारिूत त्र्ाङ्क सङ्कलन, अभिलेख र सोको व्र्िस्थापन गनुपुने व्र्िस्था छ। नगरले स्थानीर् 
त्र्ाङ्क सम्बञ्न्ि नीयत, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको देखखएन।स्थानीर् तहका हरेक प्राथभमकीकरणका 
फक्रर्ाकलाप सचिालनमा त्र्ाङ्कले महत्िपुण ुिूभमका खेल्ने हुाँदा सोको सङ्कलन र अभिलेख राख्न ेकार्मुा िूभमका 
अगाडड िढाउन आिश्र्क छ।त्र्ाङ्क बेगर प्राथभमकतामा राखखएका र्ोजना, बजेट, प्रफक्रर्ा र कार्ाुन्िर्नले उर्ित 
साथकुता नपाउने हुाँदा र्स तिु नगरपाभलकाले अभिलेख व्र्िस्थापन गन ुजरुरी छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

कल्र्ाण कोष – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ९१ बमोञ्जम स्थानीर् तहले स्थानीर् सेिाका आफ्नो 
दरबन्दीमा कार्रुत प्रत्रे्क कमिुारीले खाईपाई आएको माभसक तलबबाट १० प्रयतशत रकम कटटा गरी सो रकम 
बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गनुपुने व्र्िस्था छ।पाभलकाले कोषको संिालन सम्बन्िी कुनै ऐन 
कानूनको व्र्िस्था gu/L र्स िष ुवित्तीर् समानीकरणबाट कमिुारी कल्र्ाण कोषमा रु.५००००० रान्सिर गरेको 
पाइर्ो । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

िन पैदािार – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ६२ख मा सामुदायर्क िन उपिोक्ता सभमयतले िन 
पैदािार बबक्री तथा उपर्ोगसम्बञ्न्ि आफ्नो िाषीक कार्रु्ोजना बनाई नगरपाभलकाबाट स्िीकृत गराउनु पने र िन 
पैदािार बबक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रयतशत रकम सम्बञ्न्ित नगरपाभलकाको स्थानीर् कोषमा जम्मा गनुपुने 
व्र्िस्था छ।नगरपाभलकाले सो सम्बञ्न्ि अभिलेख तथा िन कार्रु्ोजना स्िीकृत गरेको देखखएन।आफ्नो क्षेत्रभित्र 
रहेका सामुदायर्क िनको अभिलेख राखी िन कार्रु्ोजनाको स्िीकृयत तथा िन पैदािारको बबक्रीबाट प्राप्त हुने रकम 
आम्दानी गन ुपहल गनुपुने देखखन्छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

जहटल प्राविर्िक कार् ु— सािजुयनक खररद यनर्मािली, २०६४ को यनर्म ९७ को उपयनर्म (९) मा उपिोक्ता सभमयत 
िा लािग्राही समदुार्बाट सचिाभलत हुने यनमाुण कार्मुा डोजर, एक्सािेटर, लोडर, रोलर, गे्रडर जस्ता हेिी मेभशनरी 
प्रर्ोग गन ुनभमल्ने व्र्िस्था छ । सो यनर्मािलीको प्रयतबन्िात्मक िाक्र्ांशमा लागत अनुमान तर्ार गदाुको 
समर्मा हेिी मेभशन प्रर्ोग गनुपुने जहटल प्रकृयतको कार् ुिनी उल्लेख िएको रहेछ िने सम्बञ्न्ित प्राविर्िकको 
भसिाररशमा सािजुयनक यनकार्बाट सहमयत भलई त्र्स्ता मेभशन प्रर्ोग गन ुसफकने उल्लेख छ । पाभलका अन्तगतु 
सचिाभलत अर्िकांश सडक यनमाुण तथा स्तरोन्नयतसाँग सम्बञ्न्ित र्ोजनाका उपिोक्ता सभमयतहरुले डोजर, 



एक्सािेटर लगार्तका हेिी मेभशन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापयन यनर्मािलीको व्र्िस्था बमोञ्जम सम्बञ्न्ित 
प्राविर्िकको भसिाररश गराई नगर कार्पुाभलकाको कार्ाुलर्बाट सहमयत भलएको पाइएन । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आर्थकु कारोबार - र्स पाभलकामा र्स िष ुरु.१६७१९९०६६४ आर् िएकोमा २०७८ असार मसान्त सम्म 
रु.१७८६२२९६५२ खि ुिई रु.११४२३८९८८ऋणात्मक मौज्दात रहेको छ।गत िषकुो मौज्दात समेत िषाुन्तमा स्थानीर् 
कोष र अन्र् कोष रु.७६८३९६६७२ मौज्दात रहेको देखखर्ो । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आन्तररक ऋण - स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ६८ बमोञ्जम नगरपाभलकाले वित्त आर्ोगको 
भसिाररसमा सम्बञ्न्ित सिािाट स्िीकृत गरी उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तररक आर्िदृ्र्ि तथा पुाँजीगत 
कार्कुा लार्ग आन्तररक ऋण भलन सक्ने व्र्िस्था छ।र्स नगरपाभलकाले र्ो िष ुआन्तररक ऋण भलएको देखखएन 
।विगतमा भलएको नगर विकास कोषको ऋणको अभिलेख राखेको देखखएन । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

बजेट पेश, पाररत र अञ्ख्तर्ारी - स्थानीर् तह सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ७१ म स्थानीर् तहले आगामी आर्थुक 
िषकुो राजश्ि र व्र्र्को अनुमान कार्पुाभलकाबाट स्िीकृत गराई असार १० गत ेभित्र पेश गने र र्सरी पेश िएको 
बजेट छलिल गरी असार मसान्तभित्र सिाबाट पाररत गनुपुने व्र्िस्था छ।सोही ऐनको दिा ७३ मा सिाबाट बजेट 
स्िीकृत िएको ७ हदनभित्र स्थानीर् तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृतलाई बजेट खि ुगने अञ्ख्तर्ारी प्रदान 
गनुपुने व्र्िस्था छ।र्स स्थानीर् तहमा उप प्रमुख श्री सरस्िती िौिरीले भमयत २०७७।४।२३ गत ेरु.१८५१०९९६७०को 
बजेट सिा समक्ष पेश गरेकोमा भमयत २०७७।४।२३मा पाररत िएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमुखले 
२०७७।४।२३ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृतलाई बजेट खि ुगने अञ्ख्तर्ारी प्रदान गरेको देखखन्छ।कानूनमा उल्लेख 
िए िमोञ्जमको समर्मा बजटे अनुमान पेश गरी पाररत गराई अञ्ख्तर्ारी प्रदान गरेको देखखएन । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 



पुाँजीगत खि ुविर्ि - पुाँजीगत खि ुविर्ि कार्ाुलर्िाट पेश िएको वििरणा अनुसार पुाँजीगत खि ु
देहार् अनुसार गरेको पाइर्ो । 
खररद विर्ि खि ुरकम 

खुला बोलपत्र १३८९०१४१८ 

भसलबन्दी दरिाउपत्र ७००९६२३ 

सोझै २३३९६४४१ 

अमानत ० 

उपिोत्ता सभमयत िा लािग्राही समुदार् ५८१५६३१३८ 

गैरसरकारी १२१३४४८६ 

कुल खि ु७६३००५१०८ मध्रे् उपिोक्ता सभमयतिाट ७६ प्रयतशत उपिोक्ता सभमयतिाट खि ु
गरेकोले प्रयतस्पिाुत्मक विर्ििाट खररद गनेतिु पाभलकाको गम्िीर ध्र्ान पुग्नु पदुछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

लागत सहिार्गता — पाभलकाले आर्ोजना।कार्कु्रम छनौट गदाु उपिोक्ता सभमयतको तपmुबाट नगद लागत 
सहिार्गता जुटने आर्ोजनालाई प्राथभमकता हदनुपने, नगद सहिार्गता तोफकएको अिस्थामा सहिार्गता िापतको 
रकम सम्बञ्न्ित स्थानीर् तहको खातामा दाखखला गरी सो को िौिर प्राप्त िएपयछ मात्र उपिोक्ता सभमयतसाँग 
र्ोजना सम्झौता गनुपुदुछ।तर पाभलकाले लागत सहिार्गता सहहतका लागत अनुमान तर्ार गरेको देखखएन।्अतः 
नगद लागत सहिार्गता जुटने आर्ोजनालाई प्राथभमकता हदनुपदुछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

औषिी खररद – सािजुयनक खररद ऐन, २०६३ को दिा ८ (२) मा खररद गदाु प्रयतस्पिाु भसभमत 
हुने गरी खररद गनु ुहुदैन िन्ने व्र्िस्था रहेको छ।यनर्मािलीको यनर्म ३१ मा सािजुयनक 
यनकार्ले २०लाख िन्दा मार्थको जुनसुकै खररद कार् ुखलुा बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गनु ु
पने उल्लेख छ।र्स सम्िन्िमा पाभलकामा देखखएका व्र्होराहरु देहार् अनुसार छन । 

 खररद गन ुपूि ुलागत अनुमान तर्ार गदाु सम्बञ्न्ित स्िास््र् कार्ाुलर्हरुको बााँकी मौज्दात र्फकन 
नगरेको, 

 आपूयत ुहुने औषिी डव्लु.एि.ओ. सहटुिाइड हुनुपने औषिीको उत्पादन भमयत, ब्र्ाि नं र म्र्ाद समाप्त 
भमयत उल्लेख गरी सम्बञ्न्ित विषर् विज्ञबाट मुिुल्का उठाई राख्न ेनगरेको तथा उक्त औषिी बबक्रीको 
लार्ग होइन खुलाएको प्रमाण समािेश निएको, 



 आपूयत ुिएका औषिी एिम ्सञ्जकुल सामान स्टोर दाखखला हुनुअयघ स्पेभशफिकेशन अनुसार िए/निएको 
नखुलाएको कारण औषिीको गुणस्तर र म्र्ाद सम्बन्िमा र्फकन गन ुसफकएन, 

 औषिीको ञ्जन्सी फकतािमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरेको र ञ्जल्लाबाट हस्तान्तरण िई आएको खुल्ने गरी 
व्र्िञ्स्थत रुपमा आम्दानी बााँध्ने नगरेको, 

 औषिीको खि ुघटाउदा माग िारामको आिारमा घटाउनु पनेमा एकमुष्ट घटाउने गरेको, 

तसथ ुऔषिीको खररद, आपूयत,ु दाखखला तथा खिकुो वििरण अद्र्ािर्िक हुने गरी अभिलेख 
राख्न,े तोफकएको गुणस्तर अनुसारकै औषिी प्राप्त िएको निएको र्फकन गरी हस्तान्तरण तथा 
खररद गररएको औषिीको वििरण खलु्ने गरी अभिलेख राख्न ेतथा आर्थकु िषकुो अन्त्र्मा बााँकी 
रहेको औषिीहरु ञ्जम्मेिारी सारी  ञ्जन्सी अभिलेख व्र्िञ्स्थत गनेतिु ध्र्ान हदनुपदुछ 

Responsible Person:  
Actual Beruju:  0 
Total Beruju:  0 
Followup Count:  0 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

कोरोना कोष तिु - कोिीड १९ को व्र्िस्थापन गन ुरु.२५१४८००० आम्दानी गरेकोमा विभिन्न कार्मुा रु.२५१४८००० 
खि ुिएको छ ।कोरोना रोकथाम तथा उपिारमा खि ुगदाु प्रिभलत सािजुयनक खररद ऐन २०६३ र यनर्मािली 
२०६४ को पालना गरी खि ुगने तिु पाभलका सम्बद्ि सबै पक्षको ध्र्ान जानु आिश्र्क देखखर्ो । 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

कानून र सचिालन ञ्स्थयत – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा १०२ अनुसार स्थानीर् तहहरुले आफ्नो 
अर्िकारक्षेत्र भित्रका विषर्मा ऐन तथा सोको अिीनमा रही यनर्म यनदेभशका, कार्वुिर्ि र मापदण्ड बनाई 
कार्ाुन्िर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्िस्था छ।जसअनुसार स्थानीर् तह सचिालनको लार्ग सङ्घीर् माभमला तथा 
सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट ३० नमुना कानूनहरु बनाई उपलब्ि गराएकोमा र्स पाभलकाले हालसम्म ९ िटा ऐन, 

१२ िटा यनर्मािली लगार्त २१ िटा कानून यनमाुण गरी कार्ाुन्िर्नमा ल्र्ाएको छ। 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

न्र्ायर्क सभमयत – स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा ४६ देखख ५३ सम्म अर्िकार क्षेत्र तथा न्र्ार् 
सम्पादन प्रफक्रर्ाको व्र्िस्था गरेको छ । सभमयतमा परेको उजुरीमध्रे् मेलभमलाप प्रकृयतका आिारमा वििाद दता ु
िएको ३ महहनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्र्िस्था छ।तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वििरण अनुसार गतिष ुिर्छ र्ौट 
िा कारबाही फकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बााँकी २ र र्ो बष ुथप िएको ६६ गरी कूल ६८ वििाद दताु िएकोमा ३२ 
िटा मात्र िर्छ र्ौट िई ३६ बााँकी देखखन्छ।न्र्ार् सम्पादन प्रफक्रर्ालाई ऐनले तोकेको म्र्ादभित्र िर्छ र्ौट िा कारबाही 
फकनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपदुछ। 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

नक्सा पास - स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को दिा २७(१) अनुसार कसैले पयन 
नगरपाभलकाबाट नक्सा पास नगराई ििन यनमाुण गन ुनहुने व्र्िस्था छ।तर र्ो िष ु
नगरपाभलकामा नक्सा पाससम्बञ्न्ि देहार् अनुसारको काम कारबाही िएको देखखन्छ।त्र्सैले 



तोकेबमोञ्जम संरिना यनमाुण गनु ुपूि ुनगरपाभलकाबाट नक्सापास गने व्र्िस्थाको 
कार्ाुन्िर्नमा ध्र्ान हदनुपदुछ । 

;भस न 
घरनक्सा पासकि 
यनिेदन संख्र्ा 

अस्थाई अनुमती 

कार् ुसम्पन्न संख्र्ा 
गत विगत िषकुो 
अनुमती भलएका मध्रे् 

 

र्ो िष ुअनुमती 
भलएका मध्रे् 

जम्मा 

१ ६१ १९ ७ २३१ २३८ 

 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

िेर्व प्रर्वह – नगरपाभलकाले पेश गरेको सेिा प्रिाह सम्बञ्न्ि वििरण देहार् अनुसार रहेको छ । 
 

 

भस नं वििरण भसिारीस संख्र्ा 
1          िवगरीकतव सिर्वरीि ३७९० 

2          घरर्वटो सिर्वरीि ३९४२ 

3          िवतव प्रमवणित १४३० 

4         जन्म र मतृ्यु दतवा ६७५० 

5          अन्र् २९३५५ 

 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

राजश्ि कारोबारको लेखा - आर्थकु कार्वुिर्ि यनर्मािली, २०६४ को यनर्म यनर्म ९२(१) मा प्रत्रे्क कार्ाुलर्ले 
राजश्िको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्ाुलर्िाट स्िीकृत ढााँिामा राखु्नपने उल्लेख छ। कार्ाुलर्ले राजश्ि आम्दानी 
तिु म.ले.प.िा.नं. १०३ र १०८ प्रर्ोग नगरी आम्दानी गरेको छ। यनर्मािलीको व्र्िस्था अनुसार म.ले.प.िा.नं. १०३ 
र १०८ राखी राजश्ि असुली लेखा व्र्िञ्स्थत गनुपुदुछ।साथै असुली रकम असुल िएको िोलीपल्ट दाखखला गनुपुनेमा 
िडा कार्ाुलर्ले माभसक÷त्रैमाभसक रुपमा दाखखला गने गरेको देखखर्ो।असुली रकम यनर्मानुसार समर्मै दाखखला 
गनुपुदुछ।आम्दानी जस्तो संिेदनशील विषर्मा गम्िीर िई अयनिार् ुरूपमा राखु्नपने दैयनक आम्दानी एिं बैङ्क 
दाखखला खाताहरूको प्रर्ोग गरी आन्तररक आर्लाई व्र्िञ्स्थत बनाउनु पने देखखन्छ । 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आर्को प्रक्षेपण तथा प्राञ्प्तः स्थानीर् सरकार सचिालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा गााँउपाभलका तथा 
नगरपाभलका विवत्तर् अर्िकारक्षेत्रको विवत्तर् अर्िकारक्षेत्रको व्र्िस्था गररएको छ। उक्त पररच्छेद अन्तरगत दिा ५४ 
देखख ६८ सम्म व्र्िस्था हरुको कार्ाुन्िर्न गदै स्थायनर् तहहरुले आफ्नो आन्तरीक आर् संकलन गन ुसक्ने 
व्र्िस्था अनुरुप पाभलका आिैले संकलन गने आर् भशषकुहरुिाट रु. २०००००००० प्राप्त गने प्रक्षेपण गरेकोमा 
रु.८०८०२२०४ असुली गरेको वििरण पेश गरेको छ। नगरसिािाट पाररत अनुमानको तुलनामा ४०.४० प्रयतशत आर् 
संकलन िई अनुमान िन्दा ५९.६० प्रयतशत घहट आर् प्राप्त िएको देखखन्छ। विवत्तर् आत्मायनिरुता र पाभलकाको 
समग्र विकासको हदघकुाभलन श्रोत व्र्िस्थापनको लार्ग आन्तररक आर्को असुली तथा संकलन को दार्रालाई 
बढाउदै आर्को अनुमानलाई र्थाथपुरक िनाउनु पदुछ । 



Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आर् व्र्िस्थापनःआन्तरीक आर्को लागी भसस्टमिाट राजस्ि काटने गरेको system िाट राजस्ि कटाएतापनी नगद 
रभसद समेतको प्रर्ोग िएको पाइर्ो। रभसद यनर्न्त्रण प्रिािकारी निएको तथा समर्मा राजस्ि दाखखला नहुने 
कारण आर् व्र्िस्थापनमा कमजोरी देखखन्छ। रभसद यनर्न्त्रण खाता व्र्िस्थापन समेत आन्तरीक आर् 
व्र्िस्थापनमा रहेका कमजोरी सुिार हुनुपदुछ । 
 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

फिताु हुन िाकी नगदी रभसदः उपमहानगरपाभलकाले उपलब्ि गराएको वििरण अनुसार 
यनम्नानुसार नगदी रभसद गत आ ि मा फिताु हुन िााँकी देखखन्छ। अभिलेख दरुुस्त निएको 
कारण सो सम्िन्िमा छानविन र यनजलाई वििागीर् कारिाही गरी राजस्ि दाखखला गराउनुको 
साथ ैअभिलेख व्र्िस्थापन प्रिािकारी िनाउनुपदुछ । 
 
 
 
 

िडा न वििरण देखख सम्म रभसद बुझ्नेको नाम 

३ नगद रभसद २१५१-२२०० अयनल वि क 

३ मालपोत रभसद २००१-२१०० अयनल वि क 

 

Para Head: पेश्की बााँकी र पेश्कीको अभिलेख तथा अनुगमन 

आर् िक्र्ौताः स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ९ विवत्तर् अर्िकार क्षेत्र अन्तगुत विभिन्न कर 
तथा शुल्क लगाउने र िक्र्ौता रकम समेत असुल गनुपुने व्र्िस्था छ। र्स उप महानगरपाभलकामा उठ्न िााँकी 
आर् िक्र्ौताको नाम नामेसी समेतको अभिलेख राखख यनर्मानुसार हजनुा समेत असुल हुनुपदुछ । कार्ाुलर्ले आर् 
बक्र्ौता रकम को नाम नामेसी खुल्नेगरी अभिलेख नराखेको कारण िक्र्ौता सााँिा व्र्ाज र्फकन गन ुसफकएन । 
गतको लेखापरीक्षण िाट नहदजन्र् सामाग्री विक्री गरी आर् ठेक्का तिु ३ ठेकेदार र अन्र् आर् तिु ४ ठेकेदारको 
आ ि २०७६।७७ मा रु ६१४२६९५५।०० र भमना िजार एिं गुदरी िजार ञ्जतपुरका सटर िाडा िापत ८५ सटरको 
१११२४००० गरी जम्मा रु ७२५५०९५५ आर् िक्र्ौता देखखन्छ िने सो िन्दा अयघल्लो आर्थुक िषहुरुमा के कती आर् 
िक्र्ौता छ त्र्सको अभिलेख स्पष्ट छैन िने २०७६।७७ को आर् िक्र्ौता मध्रे् शे्रष्ट विल्डस ुप्रा ली संग रु 
१२७००००० असुली िएको देखखन्छ िने अन्र् असुली िएको अभिलेख समेत लेखपरीक्षणमा पेश नहुदा उक्त रकम 
आर् िक्र्ौता नै देखखन्छ । लेखापरीक्षणलाई पेश िएको वििरणमा र्ो िषकुो नहदजन्र् सामाग्री विक्रीको िक्र्ौता 
रकम रु ३१२००००० समेत रु ८२०५१९५५।०५ आर् िक्र्ौता वििरण पेश िएको छ । उक्त वििरणमा भमना िजार 
एिं गुदरी िजार ञ्जतपुरका ८५ सटरको बक्र्ौता रकम समािशे छैन जसले गदाु कार्ाुलर्ले पेश गरेको आर्थकु 
िषकुो बक्र्ौता वििरण र्थाथुपरक देखखदैन । नगरसिा, नगरकार्पुाभलका तथा कार्ाुलर् व्र्िस्थापन समेत िक्र्ौता 
असुली गरी आर् बदृ्र्िमा उदाभसन रहेको तथा िक्र्ौता असुलीमा िन्दा खि ुलेख्नमा केञ्न्रत रहेको कारण िक्र्ौता 
असुली हुन नसकेको देखखन्छ। उपमहानगरपाभलकाको आर् िदृ्र्ि गन ुनर्ााँ श्रोत पहहिान, व्र्िञ्स्थत अभिलेख 
व्र्नस्थापन, एिं सम्पत्तीकरमा, तथा िक्र्ौता असुली गन ुनगर सिा नगरकार्पुाभलका तथा कार्ाुलर् व्र्िस्थापन 
ञ्जम्मेिार र जिािदेही हुनुपदुछ। 
 
 



Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

कार्ाुलर् ििनमा तला थपः कार्ाुलर् ििनमा तला थपको कार् ुगन ुयनमाुण व्र्ािसार्ी तामाकोशी ईञ्न्जयनर्रीङ्ग 
कन्ष्रक्शन कम्पनी प्रा ली हेटौडा संग २०७६।०४।२५ मा कार् ुसम्पन्न हुने गरी २०७५।१०।०६ मा सम्झौता िएकोमा 
२०७७ पुष मसान्त सम्म म्र्ाद थप िएकोमा कार्सुम्पन्न प्रयतिेदनमा भमयत उल्लेख निएको तथा अञ्न्तम विल 
िापत २०७८।०३।२३ मा रु १०७०१४२१ िुक्तानी िएकोमा लेखापरीक्षणिाट यनम्नानुसार देखखर्ो। 
 

Para Head: कार्ाुलर् ििनमा तला थप 

लेखापरीक्षण को क्रममा िौममा िौयतक अिलोकन गदाु कार्ाुलर्मा जडडत भलफ्ट निलेको पखाुल विभिन्न स्थानमा 
िकेको तथा िाथरुमिाट पखाुल िाहहर पानी िुहहएको पाइर्ो । 
 

Para Head: सोझै खररद 

र्ोजना छनौटः नगरपाभलकाले र्ोजना तथा कार्कु्रम छनौट गदाु आगामी आ ि लाई दायर्त्ि नसने गरी आर्को 
भसमा भित्र रही र्ोजना तजुमुा संरिना गनुपुनेमा उपमहानगरपाभलमा िाट ञ्स्िकृत कार्कु्रम तथा र्ोजना पाभलकाको 
आर्ले नखाम्ने गरी छनौट तथा कार्कु्रम संिालन गने गरेको पाइर्ो। नगरपाभलकाले गत आ ि मा छनौट िएका 
िालु तिु रु ८३९७२७४।९८ र पूाँजीगत तिु १२१ र्ोजनामा रु १३९४५८४७६।२८ गरी जम्मा रु १४७८५५६५१।०० र्स आ 
ि मा िुक्तानी हदन िााँकी कच्िािारी ञ्स्िकृत गरी नगरसिािाट यनमाुणगराई िुत्तानी गरेको छ िने िालु आ ि 
२०७७।७८ मा नगरसिािाट स्िीकृत तथा छनौट िएका १४९ िटा कार्कु्रम र्ोजनामा पूाँञ्जगत तिु रु 
२५३०२४३३५।०० आगामी आ ि लाई दायर्त्ि सारेको पाइर्ो । र्ोजना तथा कार्कु्रम छनौटमा दक्षता कार्म गरी 
प्राथमीकीकरण गन ुनसकेको तथा उपिोक्ता सभमयतले समर्मा र्ोजना कार्ाुन्िर्न नगरेको कारण आगामी िषलुाई 
दायर्त्ि सन ुगएको देखखन्छ। नगर कार्पुालीकामा तथा नगरसिा वियनर्ोजन दक्षतामा कमीको कार्म र्ो अिस्था 
देखखन्छ। र्ोजना छनौट तथा कार्ाुन्िर्नमा दक्षता कारम गरी आगामी आ ि को लागी दायर्त्ि साने अिस्थाको 
अन्त्र् हुनुपदुछ। 
 

Para Head: सोझै खररद 

र्ोजना अनगुमनःर्ोजना िुक्तानी हुनुपुि ुनगर उपप्रमुखको संर्ोजकत्िमा रहेको अनुगमन 
सभमयतिाट अनुगमन गरेर िुक्तानी हुनुपनेमा पाभलकािाट संिाभलत सम्पूण ुर्ोजनामा उपमेर्र 
िाट अनुगमन िएको देखखएन । नमुना छनौटिाट पररक्षण गदाु र्सका देखीएमा केही 
उदाहरणहरु यनम्नानुसार छन।् 
भस न िुक्तानी गो िौ र्ोजनाको नाम िुक्तानी 
१ ६९६-२०७८।३।३० एफककृत नमुना िस्ती यनमाुण २५०००००।०० 

२ ७२५-२०७८।३।३० नेपाल राञ्ष्टर् माध्र्ामीक विद्र्ालर् िते्तपुर २५००००।०० 

३ ७२९-२०७८।३।३० प्रगती आिारिुत विद्र्ालर्को व्र्िस्थापन ४८१६२४।०० 

४ ७३२-२०७८।३।३० पक्कीनाला यनमाुण उपिोक्ता सभमयत २०२५४५४।०० 

५ ७३७-२०७८।३।३० मञ्न्दर यनमाुण (विवपन यनमाुण सेिा) ३२७८२९।०० 

६ ७४२-२०७८।३।३० नर्ााँ िाटो यनमाुण तथा िाटो विस्तार ३५७८४८।०० 

 

Para Head: सोझै खररद 



प्राविर्िक मुल्र्ाङ्कनः उपमहानगरपाभलकाले विभिन्न उपिोक्ता सभमयत तथा यनमाुण 
व्र्ािसार्ीलाई िुक्तानी गदाु िएको कामको नापजाि गरी पेश िएको प्राविर्िक विज्ञ ञ्जम्मेिार 
अर्िकारीिाट ञ्स्िकृत िएको हुनुपदुछ । कार्ाुलर्मा ञ्स्िकृत दरिन्दी अनुसारको प्राविर्िक 
कमिुारी पदपुयत ुनिएको पाइर्ो िने लागत अनमुान तथा कामको नापजााँि गदाु एक जना 
प्रविर्िकले गरेको काममा रुजु तथा अनुगमन नहुने गरेको अिस्था छ । र्सैगरी कयतपर् विलहरु 
कार्ाुलर् प्रमुखिाट प्रमाणीत समेत िएका छैनन । नमुना छनौट िाट परीक्षण गरे मध्रे् 
अप्रमाणीत प्राविर्िक विलको िुक्तानी िएका उदाहरणहरु यनम्नानुसार छन । र्स सम्िन्िमा 
कम्तीमा २ तहको प्राविर्िक मुल्र्ाङ्कन हुनुपने तथा कार्ाुलर् प्रमुखिाट प्रमाखणत हुनुपदुछ । 
 

भस न गो िौ/भमयत िुक्तानी पाउने तथा काम िुक्तानी रु 

१ ७४४-२०७८।३।३० नर्ााँ िस्ती िाटो स्तरोन्तरी उ स-१५ ३७८६१७१।०० 

२ ७३२-२०७८।३।३० पक्की नाला यनमाुण उ स-७ २०५२६५७।०० 

 

Para Head: भशक्षक दरिन्दी र पदपूयत ु

सिक्षक दरर्न्दी र पदपूनत ा- नगरपाभलकाले पेश गरेको भशक्षक दरिन्दी र पदपूयत ुदेहार् अनुसार 
रहेको छ। 

सि 
िं 

वर्द्यवलयको 
िवम 

िञ्िवसल
त कक्षव 

      पदपूती मध्ये रवहत/ करवर   

भशक्षक 
दरि
न्दी 

पदपुतीम
ध्रे् ररक्त 

पदपु
ती 

राहतअनुदा
न 

ञ्स्िकृतक
रार 

जम्माकरार/रा
हत 

विद्र्ाथीस
ख्र्ा 

१ 
नेपाल मावि 
अमलेशगंज 

12 १५ ० १५ ३ ३ ६ ५४० 

२ 
नेराआवि 
िकरी 

८ ४ ० ४ २ १ ३ ३०९ 

३ 

थानी आ 
वि  विरेदमा
र 

८ ६ ० ६ ३ ० ३ २६९ 

४ 
सुर्ोदर् 
प्रावि 

५ ३ ० ३ ३ ० ३ ४३ 

५ 

साङ्गछोभल
ङ्ग 
िौद्िगुम्िा 

३ ० ० ० ० ० ० ५३ 



६ 
प्रमानन्द 
आ वि 

५ ४ ० ४ २ ० २ २४८ 

७ 
ने रा आ वि 
िेहरा बेलुिा 

५ ४ ० ४ ३ ० ३ १७६ 

८ 
नेरा आ वि 
यनतनपुर 

८ ६ ० ६ ३ ० ३ ३३३ 

९ 
प्रा वि 
ग्रमागिा 

५ ५ ० ५ ३ ० ३ २८५ 

१
० 

मा वि 
छातावपपरा 

१० ११ ० ११ ७ ० ७ ४१४ 

१
१ 

प्रा वि िेहरी ५ ४ ० ४ १ ० १ ७३ 

१
२ 

जन ितेना 
प्रा वि 

५  ३ ० ३ ० १ १ ६४ 

१
३ 

आ वि 
टााँर्गर्ािस्ती 

८ ३ ० ३ ३ ० ३ ५४१ 

१
४ 

बालज्र्ोयत 
आ वि 

८ ११ ० ११ ७ २ ९ २४२ 

१
५ 

प्रा वि पोता ५ ५ १ ४ २ ० २ १२५ 

१
६ 

जनकल्र्ाण 
आ वि 

८ ६ ० ६ ३ १ ४ १०६ 

१
७ 

शाञ्न्त प्रा 
वि 

५ ३ ० ३ ३ ० ३ २०३ 

१
८ 

मौिा देवि 
मा वि 

१०  ७ ० ७ ४ ३ ७ ३२६ 

१
९ 

नेरा मा वि 
हावत्तसार 
डुमरिाना 

१२ २१ ३ १८ ३ १ ४ ३९७ 



२
० 

प्रगयत प्रा 
वि 

५ ३ ० ३ १ १ २ ७३ 

२
१ 

जनजार्ग्रयत 
मा वि 

१२ २१ ० २१ ९ ३ १२ ७३५ 

२
२ 

आिारिुत 
वि कटिाु 

८ ६ ० ६ १ २ ३ ११८ 

२
३ 

जनता मा 
वि 

१२ १८ ० १८ ७ १ ८ ८८२ 

२
४ 

प्रा वि 
आमाडार 

५ २ ० २ १ ० १ ३२६ 

२
५ 

हसाँिाहहनी 
आ वि 

८ ५ ० ५ ० ३ ३ १९५ 

२
६ 

ने रा मा वि 
िते्तपुर 

१२ १८ ० १८ २ ४ ६ ६४१ 

२
७ 

आ वि खिैाु ८ ५ ० ५ २ ० २ ३४० 

२
८ 

ने रा मा वि 
रघुनाथपुरr 

१२ २० ० २० १२ ४ १६ ७२४ 

२
९ 

ने रा प्रा वि 
मटीर्ाही 

३ ० ० ० ० ० ० १२७ 

३
० 

दलुारी माई 
नेरा आ वि 
िसडडल्िा 

८ ३ ० ३ ३ ० ३ ५२९ 

३
१ 

ने रा आ वि 
कन्िनपुर 

८ ४ ० ४ १ १ २ ४६५ 

३
२ 

सरस्ियत मा 
वि 

१२ १६ २ १४ ६ ० ६ ९५९ 

३
३ 

ने रा प्र वि 
मटीहिा ु

५ ३ ० ३ १ ० १ ११३ 



३
४ 

विकाराम 
आ वि 
िसतपुर 

८ ७ २ ५ ५ ० ५ ४०५ 

३
५ 

बुद्ि आ.वि ५ २ ० २ १ ० १ १३३ 

३
६ 

मदशाु 
इसलाभमर्ा 
इनिाुभसरा 

५ ० ० ० ० ० ० ३०७ 

३
७ 

लोक 
समुदायर्क 
प्रा वि 

३ १ ० १ ० ० ० १११ 

३
८ 

जन 
समुदायर्क 
प्रा वि 

५ २ ० २ १ ० १ २६६ 

३
९ 

  

जन िादी 
गणतन्त्र आ 
वि 

५ १ ० १ ० ० ० ९१ 

४
० 

ने रा आ वि 
विसौभलर्ा 

५ २ ० २ २ ० २ ८० 

४
१ 

  

ने रा 
आिारिुत 
वि नगैाल 

८ ८ १ ७ ४ १ ५ ३८६ 

४
२ 

ने प्रा वि 
रमैभल 
लोसण्डा 

७ ३ ० ३ १ ० १ ३२७ 

४
३ 

श्री 
िफकरार्गरा 
राजेश्िर 
र्गरर मा वि 

१२ १७ ० १७ ० २ २ १०५१ 



नगौल 
जीतपुर 

४
४ 

श्री ने रा न 
मा वि 
बकुभलर्ा 
ििानीपुर 

१२ २३ ५ १८ १० ० १० २५६० 

४
५ 

मदशाु 
इस्लाभमर्ा 
नभसम नगर 
जीतपुर 

५ ० ० ० ० ० ० ३९५ 

४
६ 

सामुदायर्क 
आ वि 
सगरहदना 

२ ० ० ० ० ० ० १४६ 

४
७ 

श्री ने रा मा 
वि जीतपुर 

१० १० ० १० ५ १ ६ ४४३ 

४
८ 

श्री ने रा 
आ वि 
िडहिा ु

८ ७ ० ७ २ ० २ २२३ 

४
९ 

िालिाभलका 
आ वि 

५ ४ ० ४ १ ० १ ३४४ 

५
० 

सुर्वुिनार्क 
आ वि 
मनहिा ु

५ १ ० १ ० ० ० २२७ 

५
१ 

श्री ने रा 
आ वि 
नरिस्तीi 

८ ५ ० ५ २ ० २ १६७ 

५
२ 

सरस्िती आ 
वि हुलास 

८ ६ ० ६ ४ १ ५ २९८ 

५
३ 

श्री ने रा 
आ वि 
िजनी 

८ ६ ० ६ १ ० १ २८९ 



५
४ 

श्री ने रा मा 
वि आौराहा 

१२ १८ ० १८ ८ ० ८ ५५६ 

५
५ 

श्री ने रा मा 
वि पथलैर्ा 

१२ १७ ० १७ ९ १ १० ५०६ 

५
६ 

श्री ने रा मा 
वि  भसमरा 

१२ २९ ० २९ ४ ० ४ १५३१ 

५
७ 

श्री 
थानीमाइ 
आ वि 
भसमरा 

५ ३ १ २ ३ ० ३ ३९ 

५
८ 

श्री ने रा मा 
वि हरपुर 

९ ६ १ ५ १ ० १ ८१२ 

५
९ 

आदश ुआ 
वि 
नरहक्र्ाम्प 

८ ५ १ ४ १ ० १ ३९० 

६
० 

श्री ने रा 
आ वि 
भमल्सएररर्ा 

५ ५ ० ५ २ ० २ २९१ 

६
१ 

मयतमखाना 
रसहदर्ा 

५ ० ० ० ० ० ० २०३ 

६
२ 

भशि पाितुी 
आ वि 
दिुौरा 

३ ० ० ० ० ० ०   

६
३ 

मदशाु 
समसुल 
उलुम 

१ ० ० ० ० ० ०   

    जम्मव ४३३ १७ ४१६ १६८ ३७ २०५  २३५५१ 
 

उपरोक्त भशक्षक दरबन्दी र पदपूयत ुएिम ्वििाथी सङख्र्ा विश्लेषण गदाु प्रयत भशक्षक औषतमा ५४ जना विद्र्ाथी 
पढाउनु पने अिस्था देखखएको, तराइमा ५० जना विद्र्ाथी संख्र्ा िरािर १ भशक्षक दरबन्दी हुनु पनेमा विद्र्ाथी िढी 
िएको तर भशक्षक दरबन्दी कम िएकोले उपमहानगरपाभलकाले भशक्षक दरिन्दी थप र भमलानको कार् ुर्थाभशघ्र 
अगाडी बढाउनु पने देखखन्छ। 
 



Para Head: विल िरपाई 

िडा कार्ाुलर् ििन यनमाुणः सािजुयनक खररद यनर्मािली ९७ अनुसार लािग्राहीलाई प्रत्र्क्ष असर गने कार् ुमात्र 
उपिोक्ता सभमयतिाट गराउनुपनेमा कार्ाुलर्ले िडा कार्ाुलर्को ििन यनमाुण कार् ुगदाु ििनको समग्र लागत 
अनुमान ञ्स्िकृत गरी नक्सा पास गराई यनमाुण अिस्था अिुरो रहने गरेको पाइर्ो । उदाहरणको रुपमा गो.िौ.नं. 
६८८ भमयत २०७८।३।३० िाट १४ िडाको िडा कार्ाुलर् ििन िनाउन रु २७१००२५।०० को लागत अनुमान ञ्स्िकृत 
िएकोमा रु.२६८६२७९ मा कार् ुसम्पन्न िई रु २४७६२५१ िुक्तानी िएको मा संलग्न िोटो हेदाु अिुरो देखखन्छ । 
कार्ाुलर् ििन यनमाुण गदाु आिश्र्क िजेट वियनर्ोजन गरी नक्शा पास गरी प्रयतस्पिाुत्मक रुपमा गुणस्तरीर् 
रुपमा गुणस्तरीर् रुपमा कार् ुहुनुपने देखखन्छ । 
 

Para Head: विल िरपाई 

उपिोक्ता सभमयतको शे्रस्ता अनुगमन – सािजुयनक खररद यनर्मािली, २०६४ को यनर्म ९७ बमोञ्जम उपिोक्ता 
सभमयतिाट सचिाभलत कार्कु्रमको लेखा दरुुस्त राख्न ेदायर्त्ि सम्बञ्न्ित उपिोक्ता सभमयतका प्रमुख, कोषाध्र्क्ष र 
सदस्र् सर्ििको हुने, लेखा दरुुस्त नराखेको पाइएमा प्रिभलत कानूनबमोञ्जम कारबाही हुने एिं िए गरेको कामलाई 
नगरेको तथा नगरेको कामलाई गरेको भसिाररस गने, नापजााँि प्राविर्िक सुपरीिेक्षण गने र अञ्न्तम मूल्र्ाङ्कन गने 
कमिुारीलाई प्रिभलत कानूनबमोञ्जम कारबाही हुने व्र्िस्था छ।उपिोक्ता सभमयतले राखेको लेखाको सम्बन्िमा 
अनुगमन गरेको देखखएन।उपिोक्ता सभमयतमािुत ्िुक्तानी गदाु आर्कर ऐन, २०५८ बमोञ्जम श्रोतमा अर्ग्रम आर्कर 
कटटी गनुपुने, स्थार्ी लेखा नम्बर र मूल्र् अभिबदृ्र्ि कर दताु प्रमाणपत्र िएकासाँग खररद गनुपुने व्र्िस्थाको 
पालना िएको छैन । उपिोक्ता सभमयतबाट खररद गररएका विभिन्न ञ्जन्सी, यनमाुण सामग्री र हेिी मेभशनको 
िुक्तानीमा अर्ग्रम आर्कर कटटी गरेकोसमेत देखखएन।उपिोक्ता सभमयतले लेखा नराख्न,े कार्ाुलर्बाट अनुगमन नहुने 
अिस्थामा आर्कर ऐन, २०५८ अनुसार लाग्ने आर्कर तथा िुक्तानीमा असुली गररने कर रकम यनमाुण व्र्िसार्ी 
तथा आपूयतकुताुबाट छली हुन सक्ने िएकोले अनुगमन गनुुपदुछ। 
 

Para Head: सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम 

सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम सचिालन कार्वुिर्ि, २०७५ ले लािग्राहीको नाम दताु र निीकरण, 

लगतकटटा तथा ित्ता वितरण लगार्तका विविि व्र्िस्थाहरु गरेको छ।र्स बष ुपाभलकाले रु. 
२१२४०६८१२ सामाञ्जक सुरक्षा ित्ता वितरण गरेकोमा देखखएका व्र्होराहरु देहार् बमोञ्जम छन ्। 
वितरण व्र्िस्था - सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम सचिालन कार्वुिर्ि, २०७५ को दिा १६ मा 
पाभलकाले प्रथम िौमाभसक ित्ता असोज १ गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र, दोश्रो िौमाभसक माघको १ 
गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र र तेश्रो िौमाभसक जेठको १ गतेबाट दोश्रो हप्ताभित्र िुक्तानी गरी 
सक्नुपने व्र्िस्था िएकोमा पाभलकाले र्स िष ुप्रथम िौमाभसकको रकम असोज ९, दोश्रो ितै ४ 
र तेश्रो असार १४ गते यनकाशा गरेको देखखर्ो ।कार्ाुविर्िले तोकेको समर्मा नै लािग्राहीलाई 
ित्ता वितरण गनुपुदुछ। 
पारदभशतुा - सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम सचिालन कार्वुिर्ि, २०७५ को दिा ३३(घ) बमोञ्जम 
पारदभशतुा प्रिदु्िनका लार्ग सामाञ्जक सुरक्षा ित्ता प्राप्त गने लागग्राहीहरुको नाम नामेसी 
सम्बञ्न्ित स्थानीर् तहले आफ्नो िेि साइटमा राख्न ेव्र्िस्था िए पयन पाभलकाले आफ्नो 
िेिसाइटमा राखेको देखखएन । 



यनरीक्षण तथा अनुगमन - सामाञ्जक सुरक्षा कार्ुक्रम सचिालन कार्वुिर्ि, २०७५ को दिा २७ 
बमोञ्जम नेपाल सरकारको सङ्घीर् माभमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले यनर्भमत, केन्रीर् 
पचजीकरण वििागले बबशेष सूिक बनाई तथा ञ्जल्ला समन्िर् सभमयतको कार्ाुलर्ले ित्ता 
वितरण कार् ुप्रफक्रर्ाको यनरीक्षण तथा अनुगमन गनुपुने व्र्िस्था िएता पयन र्स िष ु
सम्बञ्न्ित यनकार्ले कार्वुिर्ि अनुसार अनुगमन तथा यनरीक्षण गरेको पाइएन। 
सािजुयनक सुनुिाई - सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम सचिालन कार्वुिर्ि, २०७५ को दिा ३५ 
बमोञ्जम िडा सभमयतले प्रत्रे्क िौमाभसकमा कम्तीमा एक पटक सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रम 
सम्बन्िमा सािजुयनक सुनुिाई गनुपुने उल्लेख िएतापयन सािजुयनक सुनुिाई गरी जनगुनासो 
सम्बोिन गरेको छैन।कार्वुिर्िले तोकेको समर्मा सािजुयनक सुनुिाई गनु ुपदुछ सामाञ्जक 
सुरक्षा कार्कु्रम सचिालन यनदेभशका २०७५ को दिा ९ मा सामाञ्जक सुरक्षा कार्कु्रमलाई 
प्रिािकारी रुपमा सचिलान गन ुयनर्भमत रुपमा अनुगमनको व्र्िस्था गरेको छ । सो बमोञ्जम 
पाभलकाले कसैले दोहोरो हुनेगरी र सरकारी सुबबिा भलने व्र्ञ्क्तले ित्ता भलए नभलएको सम्बन्िमा 
अनुगमन गरी प्रयतिेदन हदएको देखखएन।सामाञ्जक सुरक्षा ित्ताको दरुुपर्ोग हुन नहदन पाभलका 
स्तरीर् अनुगमन संर्त्रलाई प्रिािकारी बनाउाँ दै तोफकए बमोञ्जम ित्ता वितरण र लगत 
अद्र्ािर्िक गने कार्मुा विशषे ध्र्ान हदनुपने देखखन्छ । 
 

Para Head: घटी कर कटटी 
कार्ाुलर्का कमिुारीिाट हुने कार् ुिाह्र् परामशदुातािाटः कार्लुर्मा सामाञ्जक विकास शाखा 
महहला विकास शाखा लगार्त अन्र् विषर्गत शाखाहरु िएको अिस्थामा उक्त शाखािाट 
सम्पादन गन ुसफकने कार्हुरु िाह्र् परामशदुातािाट गराएको पाइर्ो । कार्ाुलर्िाटै गन ुसफकने 
कार् ुभमतव्र्र्ी र दक्षतापूण ुरुपमा कार्ाुलर्कै कमिुारी िाट हुनुपदुछ । र्सरी िाह्र् 
परामशदुातािाट कार् ुगराएको उदाहरण यनम्न छन ्। 
भस न कार्कु्रम कार्कु्रम गने िुक्तानी रकम 

१ 
लैंर्गक हहसंा अभिमुखखकरण तथा सरुिा रोग 
सम्िन्िी जनितेना कार्कु्रम 

स्िाती भमडडर्ा प्रा भल १९६६२० 

२ 
महहलालाई स्िास््र् सम्िन्िी जनिेतना 
कार्कु्रम 

विरगंज रेयनङ इञ्न्स्टच्रु्ट प्रा ली १९७७५० 

३ लागु औषििारे जनिेतना कार्कु्रम नारार्णी ञ्स्कम रेयनङ्ग सेन्टर प्रा ली १९८८१० 

४ सरसिाई िारे जनितेना कार्ुक्रम 
नेपाल ञ्स्कम डिेलपमेन्ट लाई 
िुक्तानी 

१९७७५० 

५ 
आहदिासी जनजातीहरुलाई िेतनामुलक 
कार्कु्रम 

जानकी ञ्स्कम डिेलपमेन्ट १९७७५० 

 

Para Head: डडपीआर खिु 



भशषकु िरक पारी खि ु: नगरसिाबाट अनुमोदन िएको भशषकु बमोञ्जमको भशषकुमा स्थानीर् 
सञ्चित कोष प्रणाली मा प्रिषृ्ट गरी स्िीकृत िजेट तथा कार्कु्रमको प्रररर्ि भित्र रही खि ु
गनुपुनेमा नगर सिािाट स्िीकृत िन्दा िरक भशषकुबाट रु २०८२९२९४ खि ुलेखेको पाइर्ो । 
सुत्रमा संसोिन गरी खि ुलेख्न ुपदुछ । 
 

गो.िौ./ भमयत स्िीकृत कार्कु्रम खि ुगरको खि ुरकम 

६००: ०७८।०३।३१ रक िस तथा टर्ाङकर पाकु अन्र्त्रको िाटो ढलान २०७१४७१ 

६७८: ०७८।०३।२९ सामुदार्ीक पुस्तकालर् ििन बाटो ढलान १४९९२५५ 

६५६ : ०७८।०३।२९ व्र्िसथीत कृवष बजार कतिाु िाटो ढलान २८५७७८१ 

६९० : ०७८।०३।३० िाटो ढलान नाला यनमाुण १०००००० 

७२२ : ०७८।०३।३० वप भस आर मेभशन खररद ििन यनमाुण ५००००० 

७२४ : ०७८।०३।३० विभिन्न िडामा प्रयतक्षालर् शौिालर् यनमाुण १४९६८४९ 

६९३ : ०७८।०३।३० टाउनहल यनमाुण कालोपत्रे सडक २९०५८६३ 

७२६ : ०७८।०३।३० टाउनहल यनमाुण ५५ थान गोिर ग्र्ास ममतु ४४६४४९ 

७२८ : ०७८।०३।३० हंसिहहनी मा वि पखाुल यनमाणु नेपाल राञ्ष्रर् मा वि िते्तपुर २५०००० 

७२९ : ०७८।०३।३० विभिन्न िडामा प्रयतक्षालर् 
प्रगयत आिारिुत विद्र्ालर् 
व्र्िस्थापन 

४८१६२४ 

९३८/ २०७८।३।२६ नगर प्रमुख उप-प्रमुख सर्ििालर् 
िडा नं १ बाटो ढलान (गुम्बा 
रोड देखख श्र्ाम हाउससम्म) 

४९०२६९।०० 

९३९/ २०७८।३।२६ नगर प्रमुख उप-प्रमुख सर्ििालर् 
श्र्ाम जी हाउस देखख हाइिे 
सम्मको बाटो 

४८९७८०।०० 

९६७/ २०७८।३।२६ िोजपुरी िाषा डसे्क कार्कु्रम 
तराई हञ्स्पटल जाने बाटो 
ह्रु्म्पाई यनमाुण 

४९६२१४।०० 

९८५/ २०७८।३।२९ पशुपालन कृषी अनुदान कार्कु्रम खेलकुद सामाग्री खररद ४९९७४२।०० 

१०५५/ २०७८।३।३० नगर प्रहरी व्र्िस्थापन 
अग्नीपथ कल्िट यनमाुण उ 
स 

१८५१६०३।०० 

१०६०/ २०७८।३।२६ 
विध्र्ालर् स्तरीर् खेलकुद 
प्रयतर्ोर्गता 

कर संकलन िापत 
ित्ता/ज्र्ाला 

१७७५७००।०० 

५३७/ २०७८।१।१६ 

-िडा सभमयतको लार्ग नमुना िडा 
कार्ाुलर् तथा नमुना स्थानीर् तह 
अध्र्र्न भ्रमण 

-रक्तदान तथा आखा भशविर 
सचिालन कार्ुक्रम अपाङ्गता 
सहार्ता का लार्ग ञ्ह्िल िरे्र 
तथा वितरण कार्कु्रम र ८० िष ु
मार्थका िदृ्ि सम्मान कार्कु्रम 

िुरे खोलामा प्लम ढलान उ 
स लाई िुक्तानी 

३००००० 

४००००० 

जम्मा रु.७०००००।०० 



९०१ 

मुञ्श्लम समुदार्(भसप मुलक 
रोजगारमुलक तथा आर् आजुन 
अभििदृ्र्ि कार्कु्रम) 

लैंर्गक हहसंा तथा िालवििाह 
सम्िन्िी िालवििाह 
सम्िन्िी जनितेना मुलक 
कार्कु्रम 

९९८९२।०० 

३९६ विपत व्र्िस्थापन कोष डडप िोररङ्ग जडान कार्ु ९१६८०२।०० 

जम्मा २०८२९२९४ 

 

Para Head: डडपीआर खिु 
राजस्ि परामश ुसभमयतको यनमाुण कार्ाुन्िर्नः २०७८ कायतकु ३० गते नगर प्रमुखको विशषे 
उपञ्स्थयतमा राजस्ि परामश ुसभमयतका संर्ोजक नगर उप प्रमुखको अध्र्क्षतामा िसेको राजस्ि 
परामश ुसभमयतको बैठकले ञ्जतपुर भसमरा उपमहानगरपाभलका भित्र रहेका सािजुयनक सटरहरुको 
सिे गरी १५ हदन भित्र प्रयतिेदन पेश गन ुसम्िञ्न्ित िडाको िडाध्र्क्ष संर्ोजक रहने गरी 
सभमयत गठन िएकोमा हालसम्म कुनै यनणरु् िएको देखखदैन । िने उक्त सभमयतको िैठक 
बसेको समेत नदेखखदा जनप्रयतयनर्ि पाभलकाको राजस्ि बदृ्र्िमा उदाभसन रहेको देखखन्छ। 
 

Para Head: डडपीआर खिु 
स्थलगत अनुगमनः उपमहानगरपाभलकािाट संिाभलत मध्रे् केही र्ोजनाको अिलोकन गदाु 
यनम्नानुसारपाईर्ो। 
भस नं र्ोजनाको नाम कामको प्रकृती स्थलगत अनुगमन 

१ 
भसप्रदी र सुर् ुनेपाल वििको 
िाटो 

२ उपिोक्ता सभमयतिाट 

२ ठुला औद्र्ौर्गक तथा 
व्र्ापारीक िमकुि वििको 
िाटो लागत सहिार्गतामा गन ु
सफकनेमा 

२ 
िडा कार्ाुलर् ििन-४ 

स्िास््र् िौकी ििन-४ 

-िडा कार्ाुलर् उपिोक्तािाट 

-स्िास््र् िौकी 

एउटै कम्पाउण्डमा यनभमुत २ 
िटै ििन एकै प्र्ाकेटमा 
ठेक्का मािुत हुनुपनेमा िडा 
कार्ाुलर् ििन िहुिवषरु् रुपमा 
उपिोक्तािाट कार् ुगरेको अझ ै
अिुरो र स्िास््र् िौकी ििन 
सम्पन्न अिस्थामा रहेको । 

३ 
औराहा भशि मञ्न्दर देखख 
भशि मञ्न्दर जाने िाटो 

ठेक्का प्रकृर्ा 

नगर स्तरीर् र्ोजना छनौट 
गदाु नगरिासीको प्ररत्र्क्ष 
लाि िन्दा पनी प्लहटङ्ग 
लक्षक्षत तररकाले र्ोजना छनौट 
िएको 



४ 
उपमहानगरपाभलकाको 
कार्ाुलर् ििन यनमाुण 

ठेक्का प्रफक्रर्ा 

-भलफ्टको लागी रु ३० लाख 
िुक्तानी िएकोमा भलफ्ट 
निलेको 
-सिाकक्षको विम र पखाुल 
वििमा िकेको 
-एकै प्र्ाकेजमा गन ुसफकने 
कामको कोटेशन िाट थप काम 
िएको 

Para Head: डडपीआर खिु 
डीपीआर खि ु– बजेट व्र्िस्था िई कार्ाुन्िर्न हुने आर्ोजनाको मात्र गुरुर्ोजना डीपीआर 
लगार्तको अध्र्र्त गरी प्रयतिेदन तर्ार गनु ुपदुछ । र्स स्थानीर् तहले र्ो बष ुस्िीकृत 
बावषकु कार्कु्रम अनुसार देहार्बमोञ्जमको कार् ुपरामशदुाताबाट गराई प्रयतिेदन प्राप्त गरको छ 
। 

भस नं कवयाक्रमको िवम परवमिादवतव स्स्र्कृत र्जेट खिा रकम 

अध्ययिर्वट 
नििवारि भएकव 
आयोजिवको 
लवगत 

१ 
१५ िेड 
अस्पताल भसमरा 

विआरएस 
कन्सल्टेन्सी 

१७२५००० १५९७६२७ २१ करोड 

२ 

कठहो पुल 
यनमाुण िडा नं 
२० 

डड्रमञ्जओ ल्र्ाि प्रा 
भल 

१०३०००० १०२२६५० ९२६ लाख 

३ 
िर्थङु्ग सेन्टर 
िडा नं ७ र १९ 

फकरु ईञ्न्जयनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

४९९६२३ ४९७२०० १४७ लाख 

४ थारु संग्रालर् 
सेल इञ्न्जयनररङ्ग 
कन्सल्ट 

४२२००० ४१८,००० १८९ लाख 

५ 
गहढमाई मञ्न्दर 

पुनयनमुाुण 

भसभलि डके्स 
इञ्न्जयनररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी 

८६२००० ८५६,००० ९९४ लाख 

जम्मा ४५३८६२३ ४३९१,४७७ 
४३ करोड ५६ 
लाख 

र्स्तो अध्र्र्न कार् ुगराउाँदा लाग्ने खिकुो लागत अनुमान तर्ार गदाु कुन ैआिार नभलई 
स्िीकृत बजेट बमोञ्जमकै रकम खि ुगरेको उपर्ुक्त देखखएन।डी.पी.आर.तर्ार गदाु 
नगरपाभलकाको प्राविर्िक जनशञ्क्त प्रर्ोग नगनाकुो कारण स्पष्ट गदै आगामी हदनमा आगामी 
हदनमा नगरपाभलकाको प्राविर्िक जनशञ्क्तबाट र्स्तो कार् ुगराउनु पदुछ । साथ ैर्सरी अध्र्र्न 



प्रयतिेदन तर्ार िएका आर्ोजनाहरु कार्ाुन्िर्नमा गएको समेत नदेखखएकोले खिकुो साथकुता 
समेत देखखएन । 
 

Para Head: कर दस्तुर एिं आन्तररक आर् 

आर्थकु कार्वुिर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदायर्त्ि ऐन, २०७६ को दिा २८ मा नगद रकम प्राप्त िएको िोभलपल्ट दाखखला 
नगरेको देखखन आएमा कार्लुर् प्रमुखले दश हदनसम्म हढलो गरेको िए दशप्रयतशतले जररिाना गरर सो समेत 
दाखखला गन ुलगाउने र सो िन्दा िहढ हढलो गरेको िए दशप्रयतशतका दरले जररिाना गरी दाखखला गन ुलगाई 
कसुरको मात्रा अनुसार प्रिभलत कानुन िमोञ्जम वििार्गर् कारिाही समेत गनु, गराउन सक्ने व्र्िस्था बमोञ्जम 
जररिाना र कारिाही गरेको देखखएन । 
 
 

 
 
 
 

 


