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 Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 



 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
 

 

 

(प्रदेश नंबर १ र प्रदेश नंबर २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

 

पर संखर्ााः२०७८।७९                                                                                                                   

च. नं.   116   तमतिाः २०७८।५।४ 
 

                            

श्री प्रमखुज्र् ु

बर्दाबास नगरपातलका 
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर् 

बर्दाबास, महोत्तरी। 

 

तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन । 

 

नेपालको संतबधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स नगरपातलकाको आतथाक बषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिबेदन जारी गरीएको छ । उक्त प्रतिबेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को 
दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

 

 

       

                                                                               

           (नेर कुमार खरी) 
         नार्ब महालेखापरीक्षक 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

 
 

         

 

    (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे                                                                                    महालेखापरीक्षक 
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श्री प्रमूखज्रू्,  

बर्दाबास नगरपातलका  
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर् 

बर्दाबास,महोत्तरी । 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बर्दाबास नगरपातलका, महोत्तरीको  आतथाक वषा २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेश भएको २०७७ आषाढ  ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् 
गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।19 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन 
पाना २८ र्सैसाथ संलग्न छ । 

२. लेखापरीक्षर्बाट रु 19 करोड 6 लाख 95 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु 2 करोड  18 
लाख 56 हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु 11 करोड  40 लाख 23 हजार तनर्तमि गनुापने रु1 करोड 84 
लाख 92 हजार र्जम्मेवारी रु 3 करोड 40 लाख 29हजार पेश्की बाँकी रु 22 लाख 95 हजार रहेको छ ।   

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
 

 

 

 

 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

                                                                         

                                                                        (नेर कुमार खरी) 
                                                                       नार्ब महालेखापरीक्षक 
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बर्दाबास नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 
पररचर्ाः- स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले बर्दाबास नगरपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रबर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स नगरपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ । बर्दाबास नगरपातलका अन्िगाि १४ वडा ७५ सभा सदस्र्, ३१५.६वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 
६६ हजार ३५८ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर्–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा  नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक 
गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । 
सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए अनसुार  नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।बर्दाबास 
नगरपातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनको क्रममा भएका व्र्र्हरूको आतथाक 
वषा २०७६।७७ मा प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाबको समग्र  संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ ।   

बर्दाबास नगरपातलका 

प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाब 

आतथाक वषााः २०७६।७७ 

तबबरर् र्टप्पर्ी 

र्ो बषा (रु) गि बषा (रु) 

बजेट 
आफैले 

गरेको भकु्तानी 

बस्िगु
ि/सो
झै 

भकु्तान
ीी 

 
जम्मा 

आफैले 
गरेको 
भकु्तानी 
 

बस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी      
आफैले गरेको 
भकु्तानी         

जम्मा  

1 2 3 4 5   6=4+5 7 8 
9=7 
+8 

प्राप्ती (क + ख)  1253934926 1038771712 0 1038771712 0 0 0 
क.प्राप्ती(संर्ञ्चिकोषमा 
आम्दानी बातँधने) 

 1017352607 813809297 0 813809297    

कर राजश्ब 11 29916000 20890584 0 20890584    
१३००० अनदुान  607066764 591155249  591155249    
संर्घर् सरकारबाट प्राप्त 12 560298000 554429000  554429000    
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 12 24749000 23571625  23571625    
बैदेर्शक श्रोि  4038057 4315469  4315469    
जनसहभातगिा  17981707 8839155  8839155    
१४०००अन्र् राजश्व  11 380319843 201672663  201672663    
१५०००तबतबध प्राप्ती  50000 90800  90800    

३११२१ गि वषाको शसिा 
अनदुान र्फिाा 

 0 0  0    

३३००० दार्र्त्व  0 0  0    
ऋर् िथा  
अन्र् श्रोिबाट 

 0 0  0    

तबिरर् गना बाँकी राजश्व 14 0 500000  500000    
ख. अन्र् प्रातप्त  236582319 224962415  224962415    
कोषहरू 15 26653319 26653319  26653319    
धरौटी 15 0 8206304  8206304    
संघीर्, प्रदेश सरकार वा 
अन्र् कार्ाक्रम 

16 209929000 189602791  189602791    

ग.भकु्तानी(ग  घ)  1544034762 839727565  839727565    
ग.भकु्तानी(संर्ञ्चि कोषबाट)  1307452443 636000612  636000612    
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२१०००पाररश्रतमक सेवा 
सरु्वधा 

18 293878000 264924211  264924211    

२२०००मालसामान िथा 
सेवको उपर्ोग 

18 
145430972 86803815  86803815    

२७००० सामार्जक सरुक्षा 18 
5550000 5544105  5544105    

२८००० अन्र् खचा 18 
10400000 6454030  6454030    

३१०००पूँर्जगि खचा 18 
852193471 272274450  272274450    

घ.अन्र् भकू्तानी  236582319 203726952  203726952    

 कोषहरू 
15 26653319 9174664  9174664    

धरौटी  
15 0 5137420  5137420    

संघीर्,प्रदेश सरकार बा अन्र् 
कार्ाक्रम 16 20992900 189602791  189602791  

 
 

 

कट्टी रकम दार्खला गना 
बाँकी  0 (187922)  (187922)    

ङ.र्ोबषाको बचि 
(न्र्नु) 
प्राप्ती —भकू्तानी  (290099836) 199044147  199044147    

च.गिबषाको र्जम्मेवारी रकम 
(अ.ल्र्ा)  0 287702612  287702612    

वषान्िको बाँकी रकम(ङं च) 
 (290099836) 486746759  486746759    

बैक िथा नगद बाँकी 
24 0 490123395  490123395    

 

 प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाब अनसुार  बषाान्िको बाँकी रु ४८६७४६७५९ देर्खएकोमा शे्रस्िा अनसुार बैक िथा 
नगद बाकँी रु ४९०१२३३९५ देर्खएको छ ।शे्रस्िामा फरक देर्खएको रकम रु ३३७६६३६ को 
सम्बन्धमा  एर्कन गरी शे्रस्िा अद्याबतधक गरीनपुदाछ। 

 

 प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाब अनसुार धरौटी िफा  रु ८२०६३०४।५५ आम्दानी देर्खएकोमा धरौटीको आतथाक 
आतथाक तबबरर्मा रु ७४५६३०५  देर्खएकोले फरक देर्खएको रकम रु ७४९९९९।५५  को सम्बन्धमा 
एर्कन गरी शे्रस्िा अद्याबतधक गरीनपुदाछ । 

 

 स्थानीर् कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गना                     
महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संर्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (सरु) को परु्ा रुपमा 
प्रर्ोग गरेको पाईएन । 

 

  त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक र्स्थति 
देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

2.  धरौटी िथा कोषहरुाः नगरपातलकाको र्स बषाको धरौटी िथा अन्र् कोषमा र्जम्मेबारी, आम्दानी खचा देहार् बमोर्जम 
देर्खएको छ । 

श्रोि धरौटी तबपि 
ब्र्बस्थापन 
कोष 

समपरुक कोष कमाचारी कल्र्ार् 
कोष 

औषतध उपचार कोष अपाङ्ग सहरे्ग 
कोष 

घाइिे बेपत्ता 
कोष 

ममाि सम्भार 
कोष 

शरुु मौज्दाि 6911857 1525610 7131500 2250545 500000 300000 300000 98145 
र्स बषा 
आम्दानी 

7456305 25127709 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 14368162 26653319 7131500 2250545 500000 300000 300000 98145 
र्स बषा खचा 4387420 9174654 0 0 0 0 0 0 
बाँकी 9980742 17478655 7131500 2250545 500000 300000 300000 98145  
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3.  खचा तबश्लषेर्ाः नगरपातलकाले र्सबषा कुल आन्िररक आर्बाट रु १२५६२६४५८।०३- राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट  
रु ६७४९३७४१५ समेि ८००५६३८७३।०३ आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु ३६३७२६१६२ र पूरँ्जगि िफा  रु 
२७२२७४४५०।०० समेि रु ६३६०००६१२।खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा १९.७५ 

प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु २०९६८५०० खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को १६.६९ 
प्रतिशि रहेको छ । नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५३.८९ प्रतिशि चाल ु
र ४०.३४ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट नगरपातलकाले तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा न्र्नु 
खचा गरी प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचा भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व 
बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

4.  र्जम्मेवारी फरक परेकोाः- स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी, र्स वषा प्राप्त र खचा भएको रकम स्पष्ट 
देर्खने गरी र्हसाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर नगरपातलकाको गि बषाको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार 
वषाको अन्त्र्मा रु ३२१७३११२८।३४ मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषाको  प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाबमा  रु 
२८७७०२६१२।०० र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोभन्दा  घटी 
र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु. 

 

 

 

३४०२८५१६।३४ 

5.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर्  सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने 
उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको 
देर्खएन । स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोर्जमको खािाको  खािा अनसुार आषाढ मसान्िको बैक मौज्दाि रु 
४९०१२३३९५।७२  देर्खएकोमा सो अबतधमा बैक अनसुार बैक मौज्दाि रु ४४९९३६४०९ देर्खएकोले शे्रस्िा भन्दा 
बैक घटी देर्खएको रु ४०१८६९८६।७२ सम्बन्धमा बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनपुने रु 

खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाँकी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बाँकी फरक 

चाल ुखचा खािा  १३२८५२१४४।१६ 
१०२९७५५२।२५ 

 

 

पूरँ्जगि खचा खािा  १११८८०४००।०७ २०३०५४९५९।६९  

स्थातनर् िह धरौर्ट खािा  ९९८०७४२।०५ ९९८०७४२।०५  

स्थातनर् िह सर्ञ्चि कोष खािा  २७९०३०२९९।३८ २०८६२४५०१।३२  

स्थतनर् िह र्वभाज्र् कोष खािा  ५००००० ५०००००  

स्थातनर् िह प्रकोप व्र्वस्थापन खािा  १७४७८६५५।५४ १७४७८६५५।५४  

 (६१५९८७६५।४८)   

जम्मा ४९०१२३३९५।७२ 
४४९९३६४०९ 

 
४०१८६९८६।७२ 

 

 

 

 

४०१८६९८६।७२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  अनदुान र्फिाा दार्खलााः- तबतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ (१२) मा सशिा, समपरुक र तबशेष अनदुानको रकम 
असार मसान्िसम्म खचा नभइ बचि भएमा सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि संर्घर् सर्ञ्चि कोषमा 
र्फिाा दार्खला गनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै प्रदेश नं २ को तबतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४(१०)मा सशिा, समपरुक 
र तबशेष अनदुानको रकम असार मसान्िसम्म खचा नभइ बचि भएमा सम्बर्न्धि स्थातनर् िहले  प्रदेश  लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्ाालर् माफिा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा दार्खला गनपुने व्र्वस्था छ । िर देहार् 
बमोर्जम  सशिा, समपरुक र तबशेष अनदुानको रकम रु. ३५०००००० असार मसान्िसम्म खचा नभई  मौज्दािमा  
रहेकोले संघीर् सर्ञ्चि कोषमा रु.  ३१०००००० र प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा रु. ४०००००० गरी  दाखीला गनपुने रु 

तबबरर् संर्घर् श्रोि प्रदेश श्रोि जम्मा  कैर्फर्ि 

तबषशे अनदुान १५०००००० ० १५००००००  

समपरुक अनदुान १६०००००० ४०००००० २०००००००  

 ३१०००००० ४०००००० ३५०००००० 
  

 

 

 

 

 

 

३५०००००० 
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7.  सम्पर्त्ताः-  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४६ मा सरकारी सम्पर्त्तको र्हनातमना नहनु ेगरी लगि से्रस्िा 
सर्हि त्र्सको संरक्षर् गने किाव्र् त्र्स्िो सम्पर्त्त र्जम्मा तलने कमाचारी र सम्बर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनु,े  व्र्वस्था 
रहेको छ ।र्स नगरपातलका कार्ाालर् िथा वडा कार्ाालर्हरूमा रहेका सम्पर्त्तहरूको र्ववरर् देहार् अनसुार छाः- 
खचा भएर नजाने सम्पतिको नाम र्ववरर् खररद रकम रु प्रर्ोग अबस्था 
जग्गा  (नगरपातलका,बडा, हे.पो.,कृषी 
र पश ु) 

२-३-१९-० १-५-४-० पजुाा भएको,०-

४-१०-०तबद्यालर्को  
नाममा, 
०-१४-५-०  ऐलानी  

 

भवन (नगरपातलका,बडा, हे.पो.,कृषी र 
पश ु) 

३ कच्ची घर  

११ पक्की घर 
नखलेुको  

सफारी स्रोम र्जप १ ५९९५००० नगर प्रमखु 

जेनोन र्पकअप १ ३२५५००० उप प्रमखु 

स्कारर्पर्ो १ १२७०२०० प्र.प्र.अ. 
तनसान एम्बलेुन्स १ नखलेुको बर्दाबास अस्पिाल 

टाटा समुो एम्बलेुन्स १ नखलेुको बर्दाबास अस्पिाल 

ब्र्ाक हो लोडर १ ३३३३००० नगरपातलका 
रोलर मेर्शन १ ३३५७५०० नगरपातलका 
र्टपर १ २६४५००० नगरपातलका 
दमकल १ ५७५०००० नगरपातलका 
मोटर साइकल २८ १० वटाको मलु्र् 

नखलेुको 
पदातधकारी, कमाचारी र 
अन्र्  ३ब्र्ाक्ती  

उल्लेर्खि तबबरर् आधारमा अबलोकन गदाा नगरपातलकाले आफ्नो भबनमा प्रर्ोगमा रहेको  एलानी जग्गाको कानून 
अनसुार नपेाल सरकारबाट भोगचलन र्स्वकृिी नतलएको, सवारी साधन प्रर्ोग गदाा म.ले.प.फा.नं २ अतभलेख नरार्खएको, 
एम्बलेुन्स, ब्र्ाक हो लोडर, रोलर मेर्शन, र्टपर िथा  दमकल  सञ्चालन कार्ार्वतध बमोर्जम प्रभाबकारी कार्ाान्वर्न गरी 
प्रर्ोगको अतभलेख ब्र्बर्स्थि नदेर्खएको र  नगरपातलकाको मोटरसाइकल कमाचारी िथा पदातधकारी बाहेक अन्र् ब्र्क्तीले 
समेि बरु्झ सबारी साधन प्रर्ोग गरेको   समेि देर्खएकोले नगरपातलकाको सम्पतिको उर्चि प्रर्ोग भएको देर्खएन । 

 

8.  
राजश्व खािा सञ्चालनाः- नेपाल राष्ट्र बैकको सरकारी कारोवार तनदेर्शका, २०७६ बदुा ४.१ मा स्थातनर् िहले प्राप्त गने 
सबै प्रकार राजश्व, अनदुान िथा तबत्तीर् ब्र्बस्था बापिको रकमहरू शरुुमा ग १ समूह अन्िगाि खािामा  जम्मा गनपुने 
उल्लेख छ । र्ी खािाहरूमा रकम जम्मा गना तमल्ने िर खचा लेख्न नतमल्ने हुँदा स्थातनर् िह सर्न्चिकोष खािामा खािा 
सञ्चालकको संरू्क्त दस्िखिबाट बैक आदेश बमोर्जम रान्सफर गररने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले  तनदेर्शका बमोर्जम 
उल्लेर्खि खािाहरू नखोतल सबै रकम तसधै सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गरेको छ । तनदेर्शका तबपररि तसधै सर्ञ्चि कोषमा 
दार्खला गना तमल्ने देर्खदैन । 

 

9.  
खचा खािा सञ्चालनाः- नेपाल राष्ट्र बैंकको सरकारी कारोवार तनदेर्शका, २०७६ बदुा ४.२ मा भएको ब्र्बस्था अनसुार 
स्थातनर् िहको  खचाको लातग कार्ासञ्चालन स्िरमा  खािा खोल्नपुदाा  बषाभरी तनरन्िर चाल ुराखी आतथाक बषाको अन्त्र्मा 
शनु्र् गरर आगामी आतथाक बषाको लातग नतबकरर् गरेर मार सञ्चालन गनपुदछा । सो प्रर्ोजनको लातग जोर बषामा जोर 
र तबजोर बषाको  तबजोर अलग अलग खािा खोल्नपुने उल्लेख छ । जनु आतथाक बषाको लातग खोतलएको खचा खािा हो 
सो आतथाक बषाको लातग  सो खािामा संर्ञ्चि कोषबाट बजेट अनसुार चौमातसक रुपमा रान्सफर गरी प्राप्त तनकासा 
रकम,कारर्बस पेश्की प्रदान गरीएको रकम वा अन्र् रकम र्फिाा हनु आएका रकम आतथाक बषा नसर्कदै त्र्स्िो रकम  
खािामा जम्मा गना सर्कनेछ । चाल ुआ.ब.को आषाढ मसान्िमा र्स्िा खािाहरूमा बाँकी रहेको रकममध्रे् सशिा,समपरुक 
र तबशेष अनदुान को   प्राप्त रकम सम्बर्न्धि सरकारलाई र्फिाा गना चेक जारी गनपुछा भने समातनकरर् ,राजश्व बाडफाड 
, आन्िररक श्रोि र ऋर् रकम भए   सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा  पठाउनपुने ब्र्बस्था छ । त्र्स्िै आतथाक बषाको अन्त्र्मा 
भकु्तानी र्दन बाँकी चेकहरू म.ले.प.फा.नं.२२० भरी सम्बर्न्धि बैकलाई श्रावर् ३ गिे तभर उपलब्ध गराइ श्राबर् ३० 
तभर साटी बाँकी रहेको रकम सर्ञ्चिकोष दार्खला गनपुने  उल्लेख छ । सो ब्र्बस्था बमोर्जम  नगरपातलकाले आतथाक 
बषाको शरुुमा  कार्ासञ्चालनस्िरका खािाहरू खोतल सञ्चालन गरेको देर्खएन । सरकारी कारोवार गदाा नेपाल राष्ट्र बैकको 
सरकारी कारोवार तनदेर्शका पालना गररनपुदाछ । 

 

10.  संसोतधि लेखा ढाचँामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदनाः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा 
िोर्कएको ढाँचामा आतथाक कारोवारको लेखाङ्कन गरी नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान NEPSAS अनसुार प्रतिवेदन गनुा 
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पदाछ । महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् सर्ञ्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली SUTRA 
सफ्टवेर्र प्रर्ोग िथा खचा र आर् सम्वन्धमा संसोतधि लेखा ढाचामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा  तबत्तीर् तबबरर्  िर्ार 
हनुेगरी सफ्टवेर्रमा परु्ा रुपमा पररमाजान  गरेको देर्खएन । देहार् तबबरर् समेि अतभलेखमा आउने गरी सफ्टवेर्रमा 
पररमाजान  गरी म.ले.प. फारामहरूको प्रर्ोग गरी एकीकृि आतथाक संकेि िथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार 
आतथाक कारोवारको लेखाङ्कन र नपेाल सावाजतनक क्षेर लेखामान अनसुार आतथाक र्ववरर् िथा प्रतिवेदन िर्ार 
गरीनपुदाछ । 

तबबरर् म.ले.प.फा.नं. कैर्फर्ि 

करदािाको लगि १११  

राजश्व आम्दानीको दैतनक बैक भौचर प्राप्त गौश्वरा खािा १०६  

राजश्को बैक र्हसाब तमलान तबबरर् १०९  

बैक र्हसाब तमलान तबबरर् २१२  

भकु्तानी र्दन बाँकी चेकको तबबरर् २२०  

भकु्तानी र्दन बाँकीको खािा िथा कच्चावारी २२१  

प्राप्र् रकमको मास्केवारी २२२  

सन्िलुन परीक्षर् २२५  

खचाको मार्शक बाडफाड िथा नगद र्ोजना ३०३  

बजेट रकमान्िर- कार्ाक्रम संसोधनको तबबरर् ३०४  

बस्ि ुिथा तनमाार्को खररद र्ोजना ३११  

परामशा सेवाको  खररद र्ोजना ३१२  

ममाि सम्भार िथा संरक्षर् अतभलेख खािा ४१५  

घर जग्गाको लगि र्किाब ४१७  

आइटमवाइज कार्ा अतभलेख खािा ५०५  

ठेक्का सम्बर्न्धि गौश्बरा लगि ५०७  

तबद्यतुिर् प्रर्ाली प्रर्ोगकिााको तबबरर्,पररबिान,र स्थगन अतभलेख ९०२  

डाटाब्र्ाकअप प्रमार्र्करर् फारम ९०३  

रतसद तनर्न्रर् खािा ९०४  

सवारी साधन र मेर्शन प्रर्ोगको लगबकु ९०५  

कमाचारीको दस्िखि नमनुा फारम ९१०  

 
11.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 

िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरू िपर्शल वमोर्जम रहेका छन 
।  

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

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

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी बाकँी रहेको 
रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा रान्सफर गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त भए पश्चाि पतन 
चाल ुखचा खािामा रु १३२८५२१४४।१४ पजुीगि खचा खािामा रु १११८८०४००।०७ र र्वभाज्र् कोषमा 
रु ५०००००  मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

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

 कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् 
र्हसाव तमलान  नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 अन्िर सरकारी र्वर्त्तर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जमको मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार गनुापनेमा 
पातलकाले सोबमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि भई र्विरर्मरु्ख 
रहेको पाईर्ो।  
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 पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाालर् िथा 
र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

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

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

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि 
आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई  र्दएको  पाइएन  । 

 कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरू पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको अतभलेख राखेको  
पाइएन। 

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी र्दँदा ररि पगुकेो वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरूमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि 
गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन। 

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

 ठेक्काहरूको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खन ेगरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

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

 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ा सम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

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

 वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि र्दघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

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

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

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

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी 
गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचा लेखेको पाईर्ो । 

 मन्रालर्को तमति 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास 
सतमति को नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो िथा उठ्नपुने आर्को लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

िसथा नगरपातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउनेिफा  ध्र्ान र्दनपुने देर्खन्छ ।  

12.  बार्षाक बजेट र्स्वकृतिाः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् िहले आगामी आतथाक 
वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान, सोर्ह ऐनको दफा ६५,६६,६७ बमोर्जमको देहार् बमोर्जम प्रकृर्ा परु्ााइ कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गराई आषाढ १० गिेतभर सभामा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । आर्–व्र्र्को अनमुान साथ गि वषाको वास्िर्वक 
आर्–व्र्र्, चाल ुआतथाक वषाको अर्न्िम सम्ममा हनु ेआर्–व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी आतथाक वषाको र्ोजना 
िथा कार्ाक्रम र आर्–व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरर १५ र्दनतभर छलफल सम्पन्न गरी आषाढ तभर नै 
पारीि गनुापने व्र्वस्था व्र्वस्था अन्िरगि  उपप्रमखु ले तमति २०७६।३  ।१० गिे रु १ अवा ६० करोड ७४ लाख 
५० हजारको बजेट सभा समक्ष पशे गरेकोमा तमति २०७६।३ । २५ मा पाररि भएको छ। नगरपातलकाले र्ो वषा 
पूजँीगि कार्ाक्रम अन्िगािका र्ोजनािफा   नगरकार्ापातलका   र १४ वटा वडा  गरर कुल  र्ोजनामा रु. १ अवा १४ 
करोड ३३  लाख  ५० हजार बजेट तबतनर्ोजन गरेको छ भन ेचाल ुखचा , तनशिा , सामार्जक सरुक्षा, पूरँ्जगि गरी  कुल 
रु. ४६ करोड, ४१ लाख  आर्–व्र्र्को अनमुान पेश गरी बजेट पारीि गरेको देर्खएको छ । 

बजेट िर्ारी  चरर्  तनर्मको ब्र्बस्था कार्ा भएको तमति सन्दभा कानून । कैर्फर्ि 

स्थानीर् राजस्व परामशा सतमतिले राजस्व प्रके्षपर् 
गरी अनसूुची २ बमोर्जमको ढाँचामा  सम्बर्न्धि 
िहको कार्ापातलकामापेशगरी सक्न ुपने 

 

प्रत्रे्क बषा पौष १५ तभर 

२०७६।३।५ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ६५,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
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िजुामा र्दग्दशान, २०७४ को बदुा 
६ 

स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले 
आगामी आतथाक वषाको लातग स्रोि अनमुानको 
आधारमा बजेटको कुल सीमा तनधाारर् गने, 

प्रत्रे्क वषाको बैशाख १० 
गिे तभर सम्पन्न गररसक्न ु

छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ६६,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा बजेट 
िजुामा र्दग्दशान, २०७४को बदुा 
६ 

बजेट िजुामा सतमतिले िर्ार गरेको वार्षाक बजेट 
िथा कार्ाक्रमको मस्र्ौदा अनसूुची५ बमोर्जमको 
ढाँचामा  अध्र्क्षरप्रमखु माफा ि ्कार्ापातलका समक्ष 
पेश गनुा पनेछ । वार्षाक बजेट िथा कार्ाक्रमको 
मस्र्ौदा पेश गदाा आतथाक र्वधेर्क अनसूुची६ 
बमोर्जमको ढाँचामा र र्वतनर्ोजन र्वधेर्क अनसूुची 
७ बमोर्जमको ढाँचामा समेि पेश गनुा पनेछ ।  

 

असार ५ गिे तभर   छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४ को बदुा ६ 

गाउँ वा नगर कार्ापातलकाबाट स्वीकृि भएको 
वार्षाक बजेट िथा कार्ाक्रम उपाध्र्क्षवा उपप्रमखु 
वा तनजको असमथािामा कार्ापातलकाले िोकेको 
कार्ापातलकाको कुनै सदस्र् माफा ि   गाउँ वा नगर 
सभामा प्रस्ििु गरी सक्न ुपनेछ 

असार १० गिेतभर 
 

 

२०७६।३।१० 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा बजेट 
िजुामा र्दग्दशान, २०७४ को बदुा 
६ 

कार्ापातलकाबाट  पेश भएको बजेट िथा कार्ाक्रम 
सम्बर्न्धि सभाले पाररि गररसक्न ुपनेछ ।  

 

असार मसान्ि तभर 
 

२०७६।३।२५ 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

सभाले स्वीकृि गरेको वार्षाक बजेट िथा कार्ाक्रम  
सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकार्शि गनुा पने 
छ । साथै सम्बर्न्धि गाउँपातलका वा 
नगरपातलकाको वेवसाईटमा समेि प्रकाशन गनुा 
पनेछ ।  

 

श्रावर् १५ तभर  
२०७६।४।१५ 

स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४ को बदुा ६ 

तनधाारीि  कार्ािातलका बमार्जम उल्लेर्खि िोर्कएका अतधकारीले वजेट िैर्ारी गने कार्ामा  सम्लग्न नभएको 
देर्खएकोले र्थाथा रुपमा बजेट िैर्ारी गना समस्र्ा देर्खएको छ ।   तनधाारीि  कार्ािातलका बमार्जम  िोर्कएका  
अतधकारीले  वजेट िैर्ारी  कार्ामा संम्लग्न हनपुदाछ । 

13.  
अबण्डा बजेटाः-  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको आधारमा बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–
व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा तसचाइ ब्र्बस्थापन मेर्र कृर्ष कार्ाक्रममा रु २ 
करोड,मागमा अधारीि र्शक्षा तबकास कार्ाक्रममा रु १ करोड ५० लाख, मागमा आधारीि साना पवुााधार तबकास कार्ाक्रम 
रु ५० लाख  गरी रु ४ करोड अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्ापातलकाको  तनर्ार्बाट बजेट व्र्वस्था 
गरी खचा गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

14.  
लक्ष्र् प्रगतिको र्स्थति – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २४ मा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् पेश गने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िररर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको उपर्ुाक्त 
तनर्म बमोर्जम अनसूुची–२ बमोर्जमको ढाँचामा प्रगिी र्ववरर् र्दएको देर्खएन । र्स वषा सञ्चातलि  सारभिू कार्ाक्रम, 
र्क्रर्कलापको र्ववरर् देहार् बमोर्जम रहेका छन ्। 

कार्ाक्रम र्क्रर्ाकलापको नाम गनुापने कामको 
पररमार् 

कार्ा भएको 
कामको 
पररमार् 

खचा प्रगति प्रतिशि प्रगति हनु नसक्नेकुो कारर् 

स्थानीर् पवुााधार र्वकास कारै्क्रम ११ ११ ९५.६३  

प्रदेश सरकार शसिा कार्ाक्रम ८ ८ ८८.२३  

प्रदेश सरकार शसिा  थप कार्ाक्रम २ २ ८१.४१  
प्रदेश सरकार तबशेष अनदुान १ १ १००  
स्रघीर् सरकार  शशिा अनदुान १५ ११ ६८.५२  

नगरपालीका  पूरँ्जगि  ४३५ २०२ २९.२२  

जम्मा ४७२ २३५ ३५.७ 
 

 

 

15.  खचा गने अर्खिर्ारी र कार्ार्वतधाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम सभावाट बजेट स्वीकृि 
भएको साि र्दन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था 
छ । प्रशासर्कर् अतधकृिले १५ र्दन तभर वडा सर्चव अतधकृि स्िरको भए कार्ाक्रम र बजेट सर्हि प्रचतलि कानून 
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वमोर्जम खचा गने अर्खिर्ारी र्दनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ को आर् व्र्र्को प्रक्षेपर् २०७६ असार 
२५ मा सभावाट स्वीकृि भएको र  सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ र्दन तभर  प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था अन्िरगि  प्रमखुले  २०७६।४।१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ। 

बजेट कार्रर्ाान्वर्नका चरर् तनर्मको ब्र्बस्था कार्ा भएको तमति सन्दभा कानून । कैर्फर्ि 
सभाबाट बजेट र्स्बकृि  भएको तमति असार मसान्ि तभर २०७६।३।२५ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई बजेट 
खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 

सभावाट बजेट 
स्वीकृि भएको साि 
र्दन तभर 

२०७६।४।१ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७३ 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले अनसूुची८बमोर्जमको 
ढाँचामा कार्ाक्रम स्वीकृि गरी सम्बर्न्धि र्वभाग र 
महाशाखार शाखा र इकाइ प्रमखु र वडा सर्चवलाई 
तलर्खि रुपमा र्ोजना कार्ाान्वर्नकोर्जम्मा र्दनपुने 

अर्खिर्ारी प्राप्त 
भएको १५ र्दनतभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

सम्बर्न्धि र्वभाग र महाशाखा र शाखा र एकाइ प्रमखु 
र वडा सर्चवले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नकोकार्ािातलका 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि समक्ष पेश गनुा पनेछ 

र्ोजना 
कार्ाान्वर्नको 
र्जम्मा प्राप्त भएको 
तमतिले ७ र्दनतभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

सबै र्वभाग र महाशाखा र शाखा र इकाइ प्रमखु र 
वडा सर्चवबाट प्राप्त कार्ार्ोजनालाई प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिले एकतरि गरी एकीकृिकार्ाान्वर्न कार्ार्ोजना 
कार्ापातलका समक्ष पेश गनुा पने 

 छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४को बदुा ६ 

गाउँपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो  

वार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना स्वीकृि गरी सो 
अनरुुप खररद कार्ाको व्र्वस्थापन गनुापने 

आतथाक वषा शरुु 
भएको एक मर्हना 
तभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा बजेट िजुामा र्दग्दशान, 

२०७४को बदुा ६.१ 

तनधाारीि  कार्ाितलका बमार्जम कार्ा नहुँदा बजेट कार्ान्वर्नका चरर्मा र्ढलाई हनु,े समर्मा साधन स्रोिको   पररचालन 
नहनु े र खरीद िथा र्ोजना समर्मा कार्ान्वर्नमा नहनु े भइ अतथाक बषाको अन्िमा खचाको ब्र्भार बढ्न े र र्ोजना  
कार्ान्वर्न बेलैमा नभइ र्ोजनाहरूको  र्जम्मेबारी पतछलो बषामा सने गरेको छ । तनधाारीि कार्ाितलका बमोर्जम कार्ा  
गरीनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  चौमातसक पूजँीगि खचा – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कार्ाक्रममा 
तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ा लक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम 
कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था  छ।कार्ाालर् ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार 
प्रथम चौमातसकमा  ९% दोस्रो चौमातसकमा ११%, िेस्रो चौमातसकमा ८०% र आषाढ मर्हनामा ५०% खचा भएको 
देर्खएको छ। ।वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ। 

 

तस.नं
. 

पूजँीगि खचा शीषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा  आषाढ मर्हनाको 

मार खचा प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसे्र चौमातसक 

१ नगरपातलका पूरँ्जगि २१४५०६९८६ २७७३१५२२ २६१०८६९८ १६०२२५१३६ ७१४३२९९० 

२ शशिा पूँर्जगि संर्घर् ४५९४४८३९ ० ५८८९३७७ ४००५५४६२ ३६९५२१९७ 

३ शशिा पूँर्जगि प्रदेश ११८२२६२५ ० ० ११८२२६२५ ११८२२६२५ 

 

४ 

प्रदेश थप २५००००० ० ० २५००००० २५००००० 

५ प्रदेश थप १७३३४२० ० ० १७३३४२० १७३३४२० 

६ स्थातनर् पवुााधार २५७२५०२३ ० ० २५७२५०२३ २५७२५०२३ 

 कूल खचा: ३०२२३२८९३ 

 
२७७३१५२२ ३१९९८०७५ २४२०६१६६६ १५०१६६२५५ 

 खचा प्रतिशि १०० ९ ११ ८० ४९.६८  

 

17.  र्ोजना छनौटाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना वनाउँदा 
सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथतमर्ककरर् गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालीकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र छररएको देर्खएको छ । र्ोजनाको संखर्ा धेरै हुंदा 
नगरपातलकाको जनशर्क्त वषैंभरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा लाग्न ुपने िथा प्रार्वतधक कमंचारीलाइं कारं्सम्पादनमा कर्ठनाइं 
भईं त्र्सको गरु्स्िरमा समेि प्रभाव पनें देर्खएको छ । र्स्वकृि बार्षाक बजेट तभर र्स बषा रकमगि र्ोजना छनौटको 
अबस्था देहार् बमोर्जम देर्खएको छ । 

तस.नं. र्ववरर् बजेटमा र्ोजना संखर्ा 
१ ५० हजार देर्ख १ लाख सम्मका ६२ 
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२ १ देर्ख ३  लाख सम्मका १०९ 

३ ३ लाख ५ लाख सम्मका  ६९ 

४ ५ लाख देर्ख १० लाख सम्मका ५७ 

५ १० लाख  भन्दा मातथका ११८ 

जम्मा ४१५  
18.  र्ोजना कार्ान्वर्न र्स्थतिाः-  नगरपालीका सभावाट आतथाक वषा २०७६।७७ मा बजेट तबतनर्ोजन भएका र्वतभन्न  

नगरस्िरीर्, वडास्िररर्, र बहबुर्षार्  र्ोजना  कार्ाान्वर्न  अवस्था देहार् बमोर्जम देर्खएको छ। 

तबबरर् 

 
र्स्वकृि र्ोजना 
संखर्ा 
 

पर्हलो 
चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

दोश्रो 
चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

िेश्रो चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

सम्पन्न भएका 
र्ोजना संखर्ा 
 

सम्झौिा मध्रे् 

तसधै, बोल 

परमाफा ि 

उपभोक्ता सतमति 
माफा ि 

नगरस्िरीर् ५६ 

 

० 
० १४ १४ १ १३ 

वडा स्िरीर् ३५९ ० ४५ १०४ १४९ ० १४९ 

बहबुर्षार्            १ ० ० ० ० १ ० 

जम्मा ४५६ ० ४५ ११८ १६३ २ १६२ 

कार्ाान्वर्न भएका र्ोजनामध्रे्  सबै र्ोजनाहरू पर्हलो चौमातसकमा सम्झौिा नभएको र दोश्रो चौमातसकमा ४५ र िेश्रो 
चौमातसकमा  ११८ सम्झौिा भएको देर्खएको छ । अतधकांस र्ोजना िेश्रो चौमातसकमा सम्झौिा गदाा र्ोजना कार्ाान्वर्नमा 
हिारमा कार्ा भइ गरु्स्िरीर्िा नआउने र िोर्कएको चौमातसकमा बजेट रकम खचा  नहनु ेहुँदा नागरीकलाई Time 
value of money को लाभ  बेलैमा प्राप्त नहनु ेर  समग्र रार्ष्ट्रर् उत्पादकत्वमा ह्रास आउने देर्खएको छ  । 

 

19.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापनाः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम स्थानीर् िहको 
कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ 
मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ।पातलकामा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिसर्हि ६० दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिसर्हि 
३३ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले 
महत्वपूर्ा मातनएका तस.तड.,इ.अतधकृि, जनस्वास्थर् अतधकृिसर्हि २७ पदहरू ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम 
जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ासम्पादनमा असर परेको 
र्स्थति छ।िसथा ररक्त पदहरू र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

20.  कमाचारी कराराः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षरे र कार्ाबोझको 
र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने 
कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ।िर पातलकाले र्स्वकृि दरबन्दी तभर 
३ दरबन्दी बाहेक ४० जना गरी कुल ४३ जना कमाचारीहरू करारमा रार्ख रु.१४४४५३०७.९४ खचा लेखेकोछ। 

त्र्सैगरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् 

सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कन ेव्र्वस्था गरेको 
छ।स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेक रोजगार संर्ोजक, सचुना प्रतबतध अतधकृि, सब इर्न्जतनर्र लगार्ि र्वतभन्न 
पदमा  करार तनर्रु्क्त गरी  भकु्तानी गरेको कार्ा  ऐन तबपररि देर्खएकोले कानून अनसुार मार तनर्कु्ती गररन ुपदाछ  । 

 

21.  
कानून र सञ्चालन र्स्थतिाः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने 
व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ४३ बटा नमूना 
कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स नगरपातलकाले हालसम्म ६ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली, १७ कार्ार्वतध र ३ वटा 
तनदेर्शका लगार्ि २९ वटा कानून तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ।साथै नगरपातलकाले २९ वटा कानूनहरू तनमाार् 
गरी सभा,कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन १७ कानूनहरू राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन।िसथा उक्त कानूनहरू राजपरमा 
प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ । 

 

22.  
न्र्ार्ीक सतमतिाः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन 
प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ।सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भएको ३ मर्हनातभर 
टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था छ।िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गि बषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाँकी ७६ र र्ो बषा थप भएको २४ गरी कुल १०० र्ववाद दिाा भएकोमा ९२ वटा मार फछ्र्र्ौट भई 
८ वटा बाँकी देर्खन्छ।न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ाद तभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदाछ । 
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23.  
आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः- स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथाक कारोबारको 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको एक मर्हनातभर आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ।िर नगरपातलकाले अन्िर सरकारी अर्खिर्ारी िफा को कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् को.ले.तन.का. बाट गराएपतन आन्िरीक आर्, राजश्व बाँडफाँड, अनदुान िथा कोषहरुको आन्िरीक लेखापरीक्षर् 
गराएको छैन। िसथा कानूनमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउनेिफा  ध्र्ान र्दनपुदाछ । 

 

24.  
सावाजतनक जग्गाको  संरक्षर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९७ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी, 
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्त, आफ्नो कोषबाट बनेको, खररद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था 
वा व्र्र्क्तले र्दएको सम्पर्त्त, ढल, नाला, पोखरी, धातमाक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, तनकास, 

चोक, गल्ली, सडक, बाटो सडकको दार्ाँबार्ााका रुख, आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, पाका , उद्यान, चौिारो, बसपाका , 
वा अन्र् संरचना,  सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख रार्ख त्र्स्िा सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार िथा अन्र् प्रबन्ध गनुापने 
व्र्वस्था रहेको देर्खएको छ । नगरपातलकाले त्र्स्िा सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख रार्ख रेखदेख, ममाि सम्भार िथा 
अन्र् प्रबन्ध समेि गरेको देर्खएन ।साथै नगरपातलकामा रहेका सावाजतनक जग्गाको अद्यावतधक अतभलेख नरार्खएको 
िथा अनगुमन नभएको कारर् समेिबाट सावाजतनक िथा पतिाको रुपमा रहेका जग्गाले ओगटेको क्षेरफल परैु सावदु रहे, 
नरहेको र साबाजतनक िथा सामदुार्र्क सम्पर्त्त बेचतबखन गरे नगरेको वा अरु कुनै ब्र्होराले हक हस्िानिरर्  वा 
तलजमा र्दए, नर्दएको  एर्कन   भएन । 

 

25.  
जग्गा उपर्ोग मापदण्डाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोर्जम स्थानीर् िहले भ–ूजोर्खम 
सम्वेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बन्धी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतधनमा रही िोकेको 
क्षेरमा मार भवन तनमाार् गना स्वीकृति र्दन सक्ने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले जग्गाको उपर्ोग सम्बन्धी मापदण्ड 
बनाई लागू गरेको देर्खएन । स्थानीर् िहले आफ्नो सबै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्र्स्िो क्षेरमा बने्न भवनहरूको लातग 
जग्गा िथा भवनको प्रकृति, समान ढाँचाको नमूना नक्सा िर्ार गना र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना प्रार्वतधक कमाचारीबाट 
नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपलव्ध गराउने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन । जग्गाको उपर्ोग सम्बन्धी 
मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृतिबमोर्जम नक्सा िर्ार िथा स्वीकृतिको व्र्वस्था अपनाउन ुपदाछ । 

 

26.  
रार्ष्ट्रर् भवन संर्हिााः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बमोर्जम भवनको नक्सा पास गदाा नेपाल 
सरकारले तनधाारर् गरे अनसुारको रार्ष्ट्रर् भवन संर्हिाको पालना गनुापने व्र्वस्था छ । रार्ष्ट्रर् भवन संर्हिाको अतधनमा 
रही थप मापदण्ड समेि बनाई लागू गना सक्न ेव्र्वस्था छ । भवनसंर्हिा पालनालाई पातलकाले कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको 
छैन । भवन संर्हिा कार्ाान्वर्न गना पातलकामा साधन र स्रोि नरहेको, सम्बर्न्धि मन्रालर्ले संर्हिा लागू गने सर्क्रर्िा 
नदेखाएको, मापदण्ड र्वपरीि भवन तनमाार् भएको, नक्सा पास नगरी भवन तनमाार् गरेको, सवासाधारर् जनिाले संर्हिा 
पालना गनुाभन्दा जररवाना तिना सहज मानकेो, भवन तडजाइन र तनमाार्मा एकै प्रार्वतधकको संलग्निा रही दोहोरो जाँचको 
व्र्वस्था समेि नरहेको अवस्था छ । भवनको नक्सा पास गदाा भवन संर्हिाको पालना गनुापदाछ । 

 

27.  सशुासन ऐन िथा सूचनाको हक कार्ान्वर्न अवस्थााः- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सावंजतनक तनकार्ले आफ्नो 
तनकार्संग सम्बर्न्धि र्वतभन्न सूचनाहरू प्रकाशन गनुंपने व्र्वस्थाका साथै, सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ मा  सरकारी तनकार्ले आफूले एक आतथंक वषंभरी सञ्चालन गरेका कारं्क्रम, सम्पादन गरेका काम र प्रगति 
िथा लागि लगार्िका र्वषर्हरू समावेश गरी वार्षंक प्रतिवेदन िर्ार गनुंपने प्रावधान रहेकोछ । र्र् प्रावधान अनसुार  
नगरपालीकाले आ.व. २०७६।७७ मा गरेका कार्ाहरू समेटेर वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी प्रकाशन गरेको र देहार् 
तबषर्हरु समेि वेभसाइडमा अपलोड गरेको देर्खएन । 

तबबरर् वेभसाइडमा अपलोड सन्दभा कानून 

कार्ालर्को प्रगति िथा उपलर्ब्धहरू अपलोड नभएको सरकारी तनकार्को बेभसाइड तनमाार् िथा 
ब्र्बस्थापन तनदेर्शका २०६८को बदुा ५(१) 

नगरपातलकाको भौगोतलक, सामार्जक, आतथाक 
िथा पूवााधार लगार्िका के्षरको र्थाथा र्स्थति 
देर्खने गरीबस्िगुि र्ववरर् profile िर्ार वा  
अद्यावतधक गरेको 

अपलोड नभएको स्थानीर् िह वार्षाक र्ोजना िथा बजेट िजुामा 
र्दग्दशान, २०७४ बदुा ८(२) 

सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ बमोर्जम वार्षाक प्रतिवेदन 

अपलोड नभएको सरकारी तनकार्को बेभसाइड तनमाार् िथा 
ब्र्बस्थापन तनदेर्शका २०६८को बदुा ५(१) 

नगरपातलकाले आफ्नो आर् ब्र्र्को तबबरर्  
प्रत्रे्क मर्हनाको ७ गिेतभर साबाजतनक 
गनुापने  ब्र्बस्था  

अपलोड नभएको स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 
दफा ७६ को उपदफा ४ 

 

  



 

 

                   

11 

 

खररद सम्झौिाको तबबरर् सर्हिको सचुना 
सम्झौिा भएको ३ र्दन तभर 

अपलोड नभएको साबाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को 
तनर्म १३७  

28.  सेवा प्रवाहाः—स्थानीर् िहको अतधकारसम्बन्धी व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गना संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीचको सहकाररिा, 
सहअर्स्ित्व र समन्वर्लाई अगातड बढाई जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी शलुभ र गरु्स्िरीर् सेवा 
प्रदान गने दार्र्त्व स्थानीर् िहमा रहेको छ । स्थानीर् िहमा दरबन्दी अनसुार कमाचारी समार्ोजन नभएको कारर् 
जनशर्क्तको अभाव, कार्ाालर् भवन लगार्िका पूवााधारको अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको छैन । तनवाार्चि 
पदातधकारीबाट ५ वषे कार्ार्ोजना समेि बनाउन नसकेको र्स्थति छ । सभाबाट स–साना टुके्र धेरै र्ोजना पाररि हनु,े 

पाररि र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न नगरी र्ोजनाको रकम अन्र् शीषाकमा रकमान्िर गने, अनतु्पादक खचा र र्विरर्मखुी 
कार्ाक्रममा बढी खचा हनु,े खचा िथा खररद प्रर्क्रर्ा कानून र्वपरीि हनु,े र्दगो र्ोजना नबनाउन ेलगार्िका कारर् प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहमा समस्र्ा रहेको छ । स्थानीर् िहले सेवाग्राहीबाट सेवा सन्िरु्ष्ट मूल्र्ाङ्कन गने व्र्वस्था अवलम्बन गरेका 
छैनन ्। कार्ाको प्राथतमकीकरर् हनु नसकेको िथा स्थानीर् िह आफैले गने, तनजी क्षेरले गने, साझेदारीमा गने र नागररक 
संस्था माफा ि गराउने कार्ाहरूको पनुरावलोकन नहुँदा सेवा प्रवाह अपेक्षा अनरुुप हनु सकेको छैन ।  

 

29.  फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ, नगर सफा 
राख्न े र्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ । नगरपातलकाले फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग जनमरु्ख साना 
र्कसान कृर्ष सहकारी सस्थासग मार्शक रुपमा रु ७५००० र्दनेगरी सम्झौिा गरी भकु्तानी र्दएपतन ल्र्ाण्डर्फल साइटको 
दीघाकालीन व्र्वस्थापन र पूवााधार तनमाार् कार्ा भएको छैन ।फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा उपर्कु्त प्रर्वतधको 
अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्रर्वतध र्वकासको कार्ा र “प्रदषुकले शलु्क तिने” अवधारर्ा लागू गरी दीगो व्र्वस्थापन गनुा 
पने देर्खन्छ । 

 

30.  फोहोर व्र्वस्थापन आर्ाः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) बमोर्जम नगरपातलकाले फोहोर 
मैला व्र्वस्थापन गरे वापि सेवा शलु्क उठाउने व्र्वस्था छ । फोहोर मैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ मा 
स्थानीर् तनकार्को अनमुति नतलई कसैले पतन फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्धी काम गना वा गराउन नसक्ने व्र्वस्था 
र दफा १५ को उपदफा (१) बमोर्जम नीर्ज क्षेर वा सामदुार्र्क संस्थाबाट प्रतिपधाा गराई फोहोर मैला व्र्वस्थापनको 
र्जम्मा र्दन ेव्र्वस्था छ िथा उपदफा २ (क) बमोर्जम फोहोर व्र्वस्थापक छनोट गदाा स्थानीर् तनकार्लाई बझुाउन 
कबलु गरेको रकम र्र्कन गनुापने व्र्वस्था छ ।  नगरपातलकाले  तबगिदेर्ख फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग जनमरु्ख 
साना र्कसान कृर्ष सहकारी सस्थासग मार्शक रुपमा रु ७५००० र्दनेगरी सम्झौिा गरी भकु्तानी र्दएपतन फोहोर मैला 
व्र्वस्थापन गरे वापिको सेवा शलु्कको स्थातनर् िहलाई बझुाउन ेगरेको पाइएन । 

 

31.  पशे्कीाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(५) र आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
७४ र ७९ बमोर्जम पेश्की तलन ेर कार्ार्वतध अपनाई िोर्कएबमोर्जम फछ्र्र्ौट गने व्र्वस्था छ। तनम्नानसुार पेश्की 
गएको रकम आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म फछ्र्र्ौट नभई वांकी रहेको देर्खएकोले  तनर्मावली अनसुार फछ्र्र्ौट गनुापने 
देर्खएको रु.  
=== 

तमति पेश्की तलनेको नाम वापि पेश्की रकम 

२०७६।९।२८ तस.अ.न.तम.शान्िा कुमारी थापा माि ृिथा नबर्शश ुकार्ाक्रम ५१२००० 

२०७७।३।२५ शा.अ.र्चरराज तनरौला गरीब पर्हचान  िथा पररचर्पर 
तबिरर् क्रार्ाक्रम पाररश्रतमक 

५८८६०० 

२०७७।३।२५ शा.अ.र्चरराज तनरौला गरीब पर्हचान  िथा पररचर्पर 
तबिरर् क्रार्ाक्रम महशलु 

४४००० 

२०७७।३।२५ शा.अ.र्चरराज तनरौला गरीब पर्हचान  िथा पररचर्पर 
तबिरर् क्रार्ाक्रम तबतबध 

१९८००० 

२०७७।३।२२ सपुरभाइजर तनरीक्षक सरेुन्द्र 
कुमार चौधरी 

रोटा खोप सरुुवाि ३०००० 

२०७७।३।२२ सपुरभाइजर तनरीक्षक सरेुन्द्र 
कुमार चौधरी 

स्थातनर् िहका स्बास्थर् 
संस्थाहरूकौ तबद्यतुिर् प्रतिबेदन 

१७२००० 

२०७६।१२।३ प्रगतिशल सामदुार्र्क तसकाइ 
केन्द्र 

अनौपचारीक िथा बैकर्ल्पक 
र्शक्षा कार्ाक्रम 

९१२८० 

२०७६।१०।२६ प्रगतिशल सामदुार्र्क तसकाइ 
केन्द्र 

अनौपचारीक िथा बैकर्ल्पक 
र्शक्षा कार्ाक्रम 

९३३०० 

२०७७।२।११ तस.अ.न.तम.शान्िा कुमारी थापा माि ृिथा नबर्शश ुकार्ाक्रम ५००००० 

२०७७।३।१८ लैतगक सम्पका  तबन्द ुिथा लैतगक 
सञ्जाल  

िातलम ६६००० 

 जम्मा  २२९५१८० 
 

 

२२९५१८० 
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 आन्िरीक आर् 
 

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

आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 
११३१३ एर्ककृि सम्पर्त्त कर 

 ५०००००० ६३६०३७४ 127.07 
११३१४ भतुमकर,मालपोि 

४५००००० २७३९०८५ 51.97 
११३२१ घरबहाल कर 

६०००००० ७३२७२१६ 122.12 
११३२२ बहाल तबटौरी कर 

 १००००० १३०० 1.3 
११४७२ र्वज्ञापन कर 

१८००००० ० 0 
११४७३ अन्र् मनोरञ्जन कर 

१५००० ० 0 
११६९१ अन्र् कर 

 ० ५१५७१०  
१४१५१ सरकारी सम्पतिको बाहालबाट प्राप्त आर् 

 ५००००० ० 0 
१४२१३ अन्र् तबर्क्रबाट प्राप्त रकम 

८४९८५००० ६४५३४५७७ 75.93 
१४२४२ नक्सापास दस्िरु 

४०००००० १०६३२३२ 26.58 
१४२४३ तसफारीश दस्िरु 

४०००००० २८९७२१० 72.43 
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना 

१५००००० ६२४७६० 41.65 
१४६११ ब्र्बसार् कर 

६०००००० ७०२४७० 11.70 
जम्मा 

92485000 ८६७६५९३४ 93.81 

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

 

33.  
मनोरञ्जन कराः- २ नम्बर प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ४ मा मनोरञ्जन स्थल (तसनेमा, नाचगान, अपेरा 
,तिर्टर, सका स, चटक, खेल, प्रदाशनी, कन्सटा, फनपाका , वाटरगाडेन, उद्यान र अरु प्रकारका मनोरञ्जन) मा प्रवेश गरेबापि 
अनसुरु्च ३ बमोर्जम चलर्चर,संस्कृतिक प्रदशना, दाहोरी सांझ, डान्सवार, कन्सटा, नाटकघर ,तभतडर्ोघर, तिर्टर, पाका  
आदीको प्रबेश शलु्कको पाच प्रतिशि जाद ुसका स  तिन मर्हना सम्म दैतनक रु सर् र जाद ुसका स तिन मर्हना भन्दा बढी 
मार्शक रु पाँचहजारले मनोरञ्जन कर लगाइन ेर नगरपातलकाबाट संकलन गरी चातलस प्रतिशि मार्शक  रुपमा प्रदेश 
सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने ब्र्बस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा नगरपातलकाले र्स्िा प्रकारका कूनैपतन कर 
संकलन गरेको नपाईएकोले आफ्नो क्षेरतभरवाट उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 

 

34.  
तबज्ञापन कराः २ नम्बर प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ को दफा दफा ५ मा प्रदेश तभर रार्खन े
होतडङबोडा,साइनबोडा,ब्र्ानर,राइतभजन बोडा,ग्लो बोडा,तडर्जटल बोडा,स्टल, धािकुो फे्रम वा कुनै स्थानमा लगाउने लेखे वा 
तबद्यतुिर् िरंग प्रर्ोग गररएको प्रचार सामातग्र गररएको तबज्ञापनमा स्थातनर् िहले तनधाारर् गरे बमोर्जम नगरपातलकाले 
संकलन गरी चातलस प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने ब्र्बस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
नगरपातलकाले र्स्िा प्रकारका कूनैपतन कर संकलन गरेको नपाईएकोले आफ्नो क्षेरतभरवाट उठ्न ुपने तबज्ञापन कर 
एर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 

 

35.  
वािावरर्र्र् प्रभाव मलु्र्ाङकन िथा तनकासी पररमार्ाःढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, उत्खनन, संकलन, क्रतसङ्गर तबर्क्र तबिरर् िथा 
क्रसर उद्योग स्थापनार सञ्चालनलाई ब्र्बर्स्थि गने कार्ातबतध २०७५को बदुा ६(१) मा ढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, माटो दहत्तर, 
बहत्तर उत्खनन र संकलन गने स्थातनर् िहले त्र्सरी उत्खनन र संकलन गनुाअतध प्रचतलि कानून बमोर्जम प्रारर्म्भक 
वािावरर्र्र् परीक्षर् वा वािावरर्र्र् प्रभाव मलु्र्ाङकन  गराउनपुने र कार्ातबतध २०७५को बदुा ६(२ र४)मा क्रसर 
उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रचतलि कानून बमोर्जम प्रारर्म्भक वािावरर्र्र् परीक्षर् वा वािावरर्र्र् प्रभाव मलु्र्ाङकन  
गराइ  र्स्वकृि  पश्चाि सञ्चालन गनुापने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले दहत्तर,बहत्तर उत्खनन र संकलनको प्रारर्म्भक 
वािावरर्र्र् परीक्षर् वा वािावरर्र्र् प्रभाव मलु्र्ाङकन  िर्ार गराइ आर् ठेक्का लगाएपतन   क्रसर उद्योगको हकमा 
प्रारर्म्भक वािावरर्र्र् परीक्षर् वा वािावरर्र्र् प्रभाव मलु्र्ाङकन गराई सो को प्रतिबेदन    र्स्वकृि  नगराइ उद्योग 
स्थापना गरी सञ्चालन गरेको  देर्खएको छ । साथै प्रारर्म्भक वािावरर्र्र् परीक्षर् प्रतिबेदनमा बािाबरर्र्र् दृष्टीले 
उत्खनन गना सर्कन ेभतन  तनधाारर् गरेको पररमार्मा आर् ठेक्का लगाउने गरेको भएपतन  तनकासी गरेको  पररमार् 
खलुाएको तबबरर् पेश नगने गरेकोले प्राकृतिक श्रोि दोहनको  उर्चि सदपुर्ोग भएको छ भने्न अबस्था भएन । 
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36.  दहत्तर बहत्तर शलु्काः २ नम्बर प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ६ मा प्रदेशतभर ढुङ्गा,तगर्ट,बालवुा,माटो,खोलाले 

बगाइ ल्र्ाएको काठ,दाउरा लगार्िका दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसुरु्च ४ बमोर्जम ढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, स्लेट, ग्राभेल 
र रोडामा प्रति क्र्रु्फट  रु. ३ देर्ख रु ४ सम्म, माटो प्रति क्र्रु्फट  रु १ देर्ख रु २ सम्म र काठ दाउरा तबर्क्र 
मलु्र्को दश प्रतिशि  नघ्नेगरी  सम्बर्न्धि नगरपातलकबाट शलु्क लगाइने र नगरपातलकाबाट संकलन गरी संकतलि 
शलु्कको चातलस प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले आतथाक बषा २०७६।७७ 
को लातग जंगारखेला,रािखुोला र भब्सी खोलाको तबतभन्न ७ स्थानमा आइ.इ.इ.ले बार्षाक रुपमा उत्खनन गना सर्कने भनी 
उल्लेख गरेको ५४३६७३ घ.मी. ढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, र नगरपातलकाबाट १४१७ घ.मी. तनकासी गना २०७६।११।९मा 
३० र्दने  सचुना प्रकार्शि गरी बोलपर आह्वान गरेकोमा जंगारखेला र नगरपातलका तनकासीमा बोलपर नपरेपतन अन्र् 
६ ठेक्कामा बोलपर परेकोले तमति २०७६।१२।१०मा बोलपर खोली सो को २ मर्हनापतछ तमति २०७७।२।२२ 
को कार्ापातलकाको बैठकबाट कोतभड-१९ को  कारर् र्स अबस्थामा कार्ा सम्पन्न गना नसक्ने भएकोले आर् ठेक्का रद्द 
गने तनर्ार् गरेको देर्खन्छ । आतथाक बषा २०७६।७७ को लातग आर् ठेक्का आतथाक बषा २०७५।७६ अन्ितिर नै 
टुङ्गो लगाइ नर्ा ँआतथाक बषामा आर् असतुल गनुापनेमा आतथाक बषा शरुु भएको  ८ मर्हनापतछ आर् ठेक्का प्रकृर्ा शरुु 
गरी  आतथाक बषा समाप्त हनु ुमर्हना र्दन अर्घ रद्द भएकोले सालाखाला रु ४ करोड २९ लाख न्र्नुिम  कबोल अंक 
भएको  ६ ठेक्काकोआर् असतुल नभएको अबस्था  छ । समर्मा ठेक्का लगाइ आर् असतुल गरीनपुदाछ ।  

 

37.  राजश्व वाडँफाडँ- स्थानीर् िहले आतथाक ऐन बमोर्जम असलु गरेको देहार् अनसुारको रकम राजश्व वाँडफाँड गनुापनेमा 
नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको पाइएकोले तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्लाई बाँडफाँड गरी पठाउन ुपने रु 

आर् शीषाक संकतलि रकम प्रदेशलाई पठाउन ु
पने प्रतिशि 

पठाएको रकम पठाउन बाँकी रकम 

दहत्तर बहत्तर शलु्क ९०४५१३४८ ४० ३५९८०५४० १९९९९९।२  

 

 

१९९९९९।२ 

38.  आर् ठेक्कामा म.ुअ.कराः मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा स्थातनर् िहले मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर लाग्न े
बस्ि ुवा सेवा तबर्क्र गदाा कर असलु उपर गनपुने ब्र्बस्था छ । नगरपातलकाले देहार् आर् ठेक्कामा   ब्र्बसार्ीले 
कबोल  गरेको रकममा मू.अ.कर आर् असलुी गरेकोमा मू.अ.कर राजश्व खािामा दार्खला भएको नदेर्खएकोले सम्बर्न्धि 
राजश्व खािामा दार्खला गनपुने रु  

आर् ठेक्काको नाम ठेक्काब्र्बसार्ीको नाम सम्झौिा तमति 

कबोल रकम (मू.अ.कर 
समेि) 

राजश्व खािामा दार्खला 
नभएको मू.अ.कर 

मोडल एग्रो तभलेज पोखरी 
उत्खनन  ठेक्का 

 

र्शवालर्/र्दवा जे.तभ 

 

२०७७।२।२५ 
७९७३२८० ९१७२८०                                                                  

 रोशन कन्रक्सन २०७७।२।२९ २३९२०५०० २७५१९१५ 

 तिरुपति बालाजी सप्लार्र २०७७।२।२९ ११२०२४३ १२८८७७ 

   जम्मा ३७९८०७२  

 

 

 

३७९८०७२ 

39.  
प्रतिस्पधाा वेगर आर् असलुी : नगरपातलकाले नर्दजन्र् पदाथाको आर् ठेक्का प्रचतलि काननु बमोर्जम प्रतिस्पधााबाट गनुापने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले मेर्र कृर्ष कार्ाक्रम तभर पने माछापोखरी तनमाार् गदाा तनश्कासन हनु ेनर्दजन्र् पदाथा 
रोशन कन्स्रक्सनलाई १५०००० घ.तम. ग्राभेलको रु.23920500। र र्शवालर् र्दवा जे तभलाई 100000 घ.तम. 
ग्राभेलको रु.7973280 मा सोझै ठेक्का र्दइ तमति २०७७।२।२९ र २०७७।२।२७ मा सम्झौिा भएको देर्खर्ो 
। उर्ल्लर्खि प्रावधान अनसुार उक्त नर्दजन्र् पदाथा तनश्कासन गदाा प्रतिस्पधााबाट गराउनपुनेमा सोझै र्दएकोले प्रचतलि 
काननुको अनसुरर् भएको पाइएन । र्स सम्बन्धमा देर्खएको थप व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्।  

क) ठेक्का आर् दार्खला नभएको नगरपातलकाले र्स बषा लगाएको देहार् बमोर्जम आर् ठेक्काको सम्झौिाको  तनधााररि 
कार्ािालीका बमोर्जम ठेक्का रकम दार्खला नगरे  बैक जमानि जफ्ि गरी ठेक्काको सम्झौिाको रकम असलु 
गनुापनेमा नगरेकोले सम्झौिाको शिा अनसुार  थप  एर्कन गरी बैक जमानि जफ्ि गरी जररवाना समेि र्हसाब 
गरी असलु गनुापने रु 

 

ठेकेदारको नाम तबबरर् ठेक्का रकम दार्खला रकम असलु गनुापने 

रोशन कन्रक्सन एग्रो तभलेज पोखरी उत्खनन  
ठेक्का १५००००घ.मी. 

२३९२०५०० ६०००००० १७९२०५०० 

र्शवालर्/र्दवा जे.तभ एग्रो तभलेज पोखरी उत्खनन  
ठेक्कामा प्रातबतधक ररपोटमा बर्ढ 

९९७२६२ ० ९९७२६२ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१८९१७७६२ 
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उठाएका परीमार् 
६२५४घ.मी. 

 जम्मा   
१८९१७७६२ 

  
40.  क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनाः-  ढङ्गा, तगर्ट,  बालवुा, उत्खनन,  संकलन, क्रतसङ्गर तबर्क्र तबिरर् िथा क्रसर उद्योग 

स्थापनार सञ्चालनलाई ब्र्बर्स्थि गने कार्ातबतध २०७५ को बदुा ४ मा क्रसर र प्रसोधन उद्योग सञ्चालन गना चाहन े
ब्र्क्ती वा सस्थाले स्थातनर् िहमा सहमतिको लातग दरखास्ि र्दनपुने र सहमतिकोलातग दरखास्ि र्ददा िोर्कएको मापदण्ड 
र शिाहरू परुा गने ब्र्बस्था छ । त्र्स्िै सोही कार्र्ातबतधको  बदुा १२(३) बमोर्जम दिाा भएका क्रसर उद्योगले सोर्ह 
कार्ातबतधको बदुा १८(१) बमोर्जम कच्चा वा प्रसोतधि ढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको उत्खनन, 
संकलन, तबक्री तबिरर् िथा घाटगर्द्दमा भएको मौज्दाि सर्हिको पररमार्त्मक तबबरर्  मार्शक रुपमा सम्बर्न्धि  स्थातनर् 
िह पेश गनुापने ब्र्बस्था छ । कार्ातबतध बमोर्जम सञ्चालनमा आएका  २२ वटा क्रसर उद्योगले िोर्कएको परुा गरे 
नगरेको अनगुमन नभएको र  कच्चा वा प्रसोतधि ढुङ्गा, तगर्ट, बालवुा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको उत्खनन, संकलन, 
तबक्री तबिरर् िथा घाटगर्द्दमा भएको मौज्दाि सर्हिको पररमार्त्मक तबबरर्  मार्शक रुपमा सम्बर्न्धि  स्थातनर् िह 
पेश गरेको देर्खएन । 

 

41.  
पोखरीको आर्ाः-  नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरमा रहेका साबाजतनक पोखरीको लगि अद्याबतधक गरी राख्नपुने,ति 
पोखरीको उर्चि संरक्षर् गरी माछापालन ठेक्काबाट नगरपातलकाको आर्आजानको श्रोि बढाउनपुनेमा हालसम्म साबाजतनक 
पोखरीको लगि अद्याबतधक नगरेको, साबाजतनक पोखरीको माछापालनबाट आर्आजान नभएको अबस्था छ । 

 

42.  राजश्वको सफ्टवेर्राः नगरपातलकाले राजश्व असूलीलाई व्र्वर्स्थि बनाउन साङ्ग्ग्रीला माइक्रोतसस्टम प्रा.तल. ले िर्ार गरेको 
सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाइ आम्दानीको अतभलेख गरेको देर्खएका छ । र्स सफ्टवेर्र प्रर्ोग गदाा राजश्व संकलनको मार 
अतभलेख राखेको िर रकम दार्खलाको अतभलेख नराखेको पाइएकोले  सफ्टवेर्रबाट  कति  नगद रकम  दार्खला  भर्ो 
एर्कन भएन ।साथै राजश्ब सफ्टवेर्रबाट आम्दानी र सरु सफ्टबेर्रबाट देर्खएको आम्दानी तभडान गरी र्थाथा एर्कन  
गरी फरक देर्खएमा दार्खला गरीनपुछा । अि आम्दानीको अतभलेख सफ्टवेर्र बाट रार्खन ेगरेिापतन परु्ा रुपमा सरुर्क्षि 
सफ्टवेर्रको  प्रर्ोग गरी  राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि व्र्वर्स्थि गने िफा  र्वशेष ध्र्ान र्दनपुने देर्खन्छ 
। 

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन 
 

43.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति 
गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदाछ 
। 

 

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

 

45.  प्रकोप ब्र्बस्थापन को आर् आर्ब्र्र्ाः-  गि बषाको र्जम्मेबारी  सरी आएको रु १५२५६१०।५४ र्स बषा नगरपातलका 
बाट तबतनर्ोर्जि रकम रान्सफर भई आएको रु २२१७९२८२।३३ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु १५००००० र ब्र्र्क्त 
िथा संस्था बाट सहर्ोग  रु १४४८४२६।६७ गरी  रु २६६५३३१९।५४ आम्दानी भएकोमा र्स बषाको कोतभड 
१९ को लातग राहि र्विरर्मा  रु ४२२८५३१ क्वारेनटाईन व्र्वथापनमा रु ८३७९८७  क्वारेनटाईनमा खाज खाना 
खचा रु ४१८७१७ र्प तस आर मेतसन खररदमा  रु २९९४५०० रु कोतभड बाहेक  खचा रु ६९४९२९ समेि गरी रु 
९१७४६६४ खचा भई १७४७८६५५।५४ मौज्दाि रहेकोमा देर्खएको  देहार् ब्र्होराहरू देर्खएको छ । 

 वडा नं १ देर्ख १४ वडा सम्मका छनौट भएका ४९६० घरपरीवारको राहिको लातग   कार्ापातलकाको तनर्ार् 
वमोर्जम  ४ जना सम्म पररवार भएका लाई प्रति प्र्ाकेज रु ७०० र ४ जना भन्दा बढी लाई प्रति प्र्ाकेज 
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११०० मलु्र् बराबरका चामल दाल िेल ननु साबनु तबिरर् गने तनर्ार् बमोर्जम वडा कार्ाालर्हरूले  राशन 
तबके्रिाको मलु्र् सरु्च तलई खररद गरी तबिरर् गरेकोमा केर्हको तबिरर् भरपाईमा चामल दाल ननु िेल भतन 
पररमार् समेि नखलुाई तबिरर् गरेको भरपाइबाट देर्खएको छ । 

 राहि तबिरर् िथा क्वारेनटाईन व्र्वस्थापनमा सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम खरीद र्ोजना 
बनाइ  खररद गनुा पनेमा वडा कार्ाालर्लले खररद गरी राहि र्विरर् गरेको  कागजपरको आधारमा  र  ३ 
वटा क्वारेनटाईन आइसोलसुनको व्र्वस्थापन गरी  नगरपातलका आफैले खरीद गरी भकु्क्तानी  गरेको छ ।  

 
46.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद् 

व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन 
। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

 नगरपातलका चाल ु (राजश्व बाडफाडँ िथा आन्िररक श्रोि)  
 

47.  राजश्व बाडफाडँाः रार्ष्ट्रर् प्राकृतिक श्रोि िथा तबत्त आर्ोगले  आ.ब. २०७६।७७ को लागी संर्घर् तबभाज्र्कोषबाट 
स्थातनर् िहमा तमति २०७५।११।२९ मा राजश्व बाडफाडबाट प्राप्त हनु ेरकमको उपर्ोगको गदाा राजश्व बाडफाडबाट 
प्राप्त हनु ेरकम मलुि सामार्जक सेवा र आतथाक सामार्जक क्षेरमा उपर्ोग गने, प्रशासतनक खचा आफ्नो आन्िरीक आर्बाट 
ब्र्बस्थापन गने िर अत्र्ाबश्र्क प्रशासतनक खचाको लागी आफ्नो आन्िरीक आर् अपर्ााप्त भएको अबस्थामा मार 
र्कफार्िी रुपमा राजश्व बाडफाडको रकम उपर्ोग गरी बाकी रकम तबकास तनमाार् र सावाजतनक सेवामा  खचा गनपुने 
गरी बजेट तबतनर्ोजन गनपुने गरी मागादशान गरेकोमा नगरपातलकाले  प्राप्त अनदुान रकम मलुि सामार्जक सेवा, तबकास 
तनमाार् र सावाजतनक सेवामा र्वतनर्ोजन नगरी सवै रकम दैतनक प्रशासतनक कार्ामा र्वतनर्ोजन गरी खचा गरेकोले  
आन्िरीक श्रोि बरृ्र्द् गरी  मागादशान बमोर्जम अनदुानको खचा गरीनपुछा । 

 

48.  
पदातधकारी सरु्वधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् 
िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आपूm तनवाार्चि भई अनसूुची–२ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई 
आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिमा मातसक सरु्वधा बापि पाउन ेव्र्वस्था गरेकोमा  सो सम्बन्धमा मदु्दा 
परी सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिेबाट लागू हनुेगरी उक्त कानून खारेज  गरेकोमा २ 
नम्बर प्रदेश सरकारले  नर्ा ँकानून बनाइ तमति २०७७।३।३१ को  राजपरमा  मा प्रकाशन गरेको   स्थानीर् िहका 
पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७७  को अनूसूर्च ख  बमोर्जम सतुबधा नपाएको तमति पश्चाि 
पदातधकारी िथा सदस्र्को  पाररश्रतमक सरु्वधामा नर्ा ँपरुानो गरी  तनम्नानसुार रु.२०९६८५०० खचा लेखेको देर्खन्छ 
। 

तस.नं 

 

र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडा अध्र्क्ष १४ 
जना  

कार्ा पातलका 
सदस्र् ८ जना 

सभाका सदस्र् 
५१ जना 

जम्मा 

 परुानो सतुबधा श्रावर् 
आर्श्वन 

      

१ मातसक सरु्वधा  ३५००० ३१००० ३०८००० १७६००० ३५७००० ९०७००० 

 नर्ा सतुबधा कातिाक 
आषाढ 

      

२ र्ािार्ाि खचा ० ० २०००० ६८००० १५३००० २४१००० 

३ परपतरका,इन्टरनेट ३००० ३००० ४२००० २४००० १०२००० १७४००० 

४ टेतलफोन,मेबाइल र 
ररचाजा 

० ० ४२००० १६००० १०२००० १६०००० 

५ अतितथ सत्कार १६५०० ११५०० ११२००० ६०००० १२७५०० ३२७५०० 

६ चाडपवा खचा १५००० १५००० २१०००० १२०००० ७६५००० ११२५००० 

 जम्मा परुानो ३ मर्हनाको १०५००० ९३००० ९२४००० ५२८००० १०७१००० २७२१००० 

 जम्मा मातसक नर्ाँ ९ 
मर्हनाको 

३१०५०० २६५५०० ३६७२००० २५९२००० १२४९५०० १८२४७५०० 

 जम्मा वार्षाक नर्ा परुानो ४१५५०० ३५८५०० ४५९६००० ३१२०००० २३२०५०० २०९६८५००  

 

49.  िलबी प्रतिबेदनाः-  स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् िह अन्िगािका कमाचारीहरूको बार्षाक िलबी 
प्रतिबेदन कार्ापातलकाबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) 
बमोर्जम र्जल्ला र्स्थि कोष िथा लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर् बाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ 
। कार्ाालर्ले र्स वषा नगरपातलकाका सवै कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर रु.२०४६१५०८।२४ िलवमा 

 



 

 

                   

16 

 

खचा गरेको छ । र्सरी िलतब प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा गदाा िलव भत्ता िथा ग्रडेको सम्बन्धमा एर्कन हनु सर्कएन 
। ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खचा लेख्नपुदाछ . 

50.  
कमाचारी प्रोत्साहन भत्तााः- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा गठन, संचालन 

व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्िर मापदण्ड संघीर् कानून बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) 
बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिा िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले 

बनाएको कानून बमोर्जम हनु ेव्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ासंचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 

बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको र्दन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना वापिको रकम 

भकु्तानी र्दनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था 
छ।नगरपातलकाले उल्लेर्खि कानून तनमाार्  नभइ र्ो बषा तनम्नानसुार प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार 
बढ्न गएको रु. 
गो.भौ. नं. तबबरर् कमाचारी संखर्ा खचा रकम कर बाहेक 

५००।२०७७।३।२५ स्थार्ी कमाचारी िथा वडासर्चबलाई 
१५ प्रतिशि  प्रोत्साहन भत्ता 

५४ जना १४७०४६४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४७०४६४ 

 

51.  खररद र्ोजनााः- सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८ उपतनर्म(१)मा सावाजतनक तनकार्ले बार्षाक दशलाख 
रुपैर्ा  भन्दा बर्ढ रकमको खररद गनुापने भएमा आगामी आतथाक बषाको अनमुातनि बार्षाक कार्ाक्रम िथा बजेट िर्ार 
गदाा आगामी आतथाक बषामा गने बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्बस्था छ ।त्र्स्िै सार्ह तनर्मको उपतनर्म(५)मा 
सावाजतनक तनकार्प्रमखुले चाल ुआ. व.को र्स्वकृि बजेट िथा कार्ाक्रम प्राप्त भएपतछ सो अनरुुप र्ो तनर्म बमोर्जम 
िर्ार भएको बार्षाक खररद र्ोजना पररमाजान गरी स्वीकृि गनपुने ब्र्बस्था छ । पातलकाको कार्ाालर् सञ्चालन सम्बर्न्धि 
बार्षाक बजेट रु ९५०००००।०० भएपतन बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार नगरी पटक पटक टुक्रा खररद गरी रु. 
७९८७१०१।०० खचा लेखेकोले तनर्तमि गनुा पने रु 

 

 

 

 

७९८७१०१ 

52.  लागि अनमुानाः  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सावाजतनक तनकार्ले एकलाख भन्दा बर्ढको 
मालसामान खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गरी ऐनको दफ ५क बमोर्जम स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले र्स बषा गरेका देहार् खररदकोलागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको नदेर्खएकोले तनर्तमि नदेर्खएको  
गोश्वरा भौचर नंवर आपूतिाकिााको नाम मालसामानको तबबरर् खचा रकम 

४८४।२०७७।३।२२ राजश्री स्टेशनरी उद्योग बर्दाबास डार्री १४६९०० 

५६।२०७६।६।१६ अतभषेक पसु्िक िथा पतरका सेन्टर मसलन्द २४०७७९ 

५२।२०७६।६।१६ ए.पी. एस. कम्पर्टुर  १२८३२७ 

                                                            जम्मा ५१६००६  

 

 

५१६००६ 

53.  र्विरर्मखुी खचााः- पूजँी तनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका खचालाई तनर्न्रर् गनुापनेमा र्वतभन्न 
संघ संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई कार्ाक्रम र प्रस्िावको आधारमा नगरपालीकाले आतथाक सहार्िा उपलब्ध गराएको 
छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेि पूजँी सजृना नहनुे खालका कार्ाक्रम जनु र्विरर्मूखी र उपर्ोतगिा 
नर्दने र्स्थतिमा रहेका खचा लाई तनरुत्सार्हि गना आवश्र्क देर्खन्छ र्स्िा संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, र्वरामी, संस्कृति 
लगार्िमा आतथाक सहार्िा र्दन सक्ने काननुी अवस्था समेि छैन । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोर्जम 
तनर्म संगि नदेर्खएको सहार्िा रकम रु. 

गो.भौ.नं, तमति नाम 

प्रर्ोजन रकम 

६।२०७६।६।६ अन्िरपाटी मर्हला सञ्जाल तिज कार्ाक्रम १४९८८८।०० 

३९।२०७६।६।१४ बाल सञ्जालका जमनुा शाह बाल र्दबस ६५०००।०० 

१०३।२०७६।७।३० र्दपक पाटी प्र्ालेस दशै तिहार शभुकामना आदान 
प्रदान 

१७५०००।०० 

                                          जम्मा ३८९८८८  

 

 

 

 

 

३८९८८८ 

54.  
ईन्धन खचा  अथा मन्रालर्को कार्ासञ्चालन तनदेर्शका, २०७३ को बदुा ७.१.६ अनसुार सवारी साधन सरु्वधा पाउने 
पदातधकारीलाई ईन्धन सरु्वधा पाउने गरी मापदण्ड िर्ार गरेको छ ।  नगरपातलकाले कार्ाालर्मा रहेका सवारी साधनको 
लातग पाउने ईन्धन सरु्वधा सम्वन्धमा मापदण्ड, कार्ार्वतध बनाएको छैन । नगरपातलकामा रहेका सवारी साधनमा तडजल र 
पेरोलले चल्ने सवारी साधनको छुट्टाछुटै्ट अतभलेख राखी कुपन तसस्टमबाट इन्धन सरु्वधा उपलव्ध गराएको पतन र सवारी 
लकबकुको  प्रभाबकारी कार्ाान्वर्न गरेको  छैन । र्स वषामा ईन्धन रु २१ लाख १७ हजार खचा भएको छ । लकबकुको  
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प्रभाबकारी कार्ाान्वर्न बेगर इन्धन खचा समेि लेखेको देर्खएकोले इन्धन आबश्र्किाको र्थथािा नहनुे हुँदा खचा  मा 
तमिव्र्र्ीिा एबं तनर्न्रर्ािमक पर्द्िी अवलम्वन गरीएको नदेर्खदा उक्त खचामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

55.  घरभाडााः- साबार्जनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९४ को उपतनर्म ४ मा सावाजतनक तनकार्ले भाडामा तलने  घर 
जग्गाको भाडा तनधाारर् गना र्जल्लामा  प्रमखु र्जल्ला अतधकारीको अध्र्क्षिामा  ५ सदस्र्ीर् भाडा तनधाारर् सतमति रहने र 
सोर्ह तनर्मको  उपतनर्म ७ र ८ बमोर्जम सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधाारर् गरेपतछ सावाजतनक तनकार्ले घर जग्गा 
धनी सग सम्झौिा गरी घर जग्गा भाडामा तलनपुने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले  भाडा तनधाारर् सतमतिको तनर्ार् बेगर 
नगरपातलकाको कार्ाालर्, वडा कार्ाालर् लगार्ि तबतभन्न प्रर्ोजनको लातग  र्स बषा रु ४४७११००  भाडा खचा भकु्तानी 
भएको  छ । भाडा तनधाारर् सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधाारर् गरेपतछ मार घर भाडा  भकु्तानी गरीनपुदाछ । 

 

56.  
खाना िथा र्वर्वध खचााः- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान आन्िररक आर्को 
पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा   
रु.४१६२१६९।०० खचा गरेको छ ।र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

57.  
भैपरीबाट तसधै खचााः- एर्ककृि आतथाक संकेि िथा बतगाकरर् र ब्र्ाखर्ा, २०७४ को स्थातनर् िहको आतथाक संकेि 
बतगाकरर् र ब्र्ाखर्मा चाल ुबजेट एकमषु्ठ रुपमा प्रस्िाब गने प्रर्ोजनमा लातग मार भैपरी खचा र्शषाकको  प्रस्िाब 
गररएको र र्ो र्शषाकबाट खचा लेख्न नतमल्ने  स्पष्ठ ब्र्बस्था भएकोमा नगरपातलकाले देहार् बमोर्जम भैपरी र्शषाकबाट 
तसधै  बजेट खचा लेर्खएकोले एर्ककृि आतथाक संकेि िथा बतगाकरर् र ब्र्ाखर्ा २०७४ तबपररि खचा भएकोले तनर्तमि 
नभएको रु 

गो. भौ. नं. आपिुाक तबबरर् रकम 

१९३।२०७६।१०।७ अफरीन इन्टरप्राइजेज म्र्ार्रक्स खररद ४९४६६४।०० 

 

 

 

 

 

४९४६६४।०० 

 नगरपातलका पूरँ्जगि  

58.  तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको प्रगोगाः तबदतुिर् खररद प्रर्ाली सञ्चालन तनदेर्शका, २०७४ को बदुा ३५ मा साबाजतनक तनकार्ले 
आबश्र्क ठानेमा जति सकैु रकमको खररद कार्ा तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको मार प्रर्ोग गरेर मार गना सक्ने, साठीलाख 
रुपैर्ा भन्दा बढी रकमको तनमाार् कार्ा गदाा  तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको समेि प्रर्ोग गनपुने िर तबस लाख रुपैर्ा वा 
सो भन्दा बर्ढको परामशा सेवा, दइु करोड रुपैर्ा भन्दा बर्ढको तनमाार् कार्ा िथा साठीलाख  रुपैर्ा भन्दा बर्ढको 
मालसामान खररद गदाा  अतनबार्ा रुपमा तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको  प्रर्ोगबाट मार गनपुने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले 
तबदतुिर् खररद प्रर्ाली सञ्चालन तनदेर्शका, २०७४ बमोर्जम खररद कार्ा अर्घ बढाउन ुपने देर्खन्छ ।  

 

59.  
कार्ा र्स्वकार प्रतिबेदनाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११७(१)मा साबाजतनक तनकार्ले सम्पन्न भएको 
तनमाार् कार्ा,आपतुिा गरीएको मालसामान वा प्रदान गरीएको सेवा स्वीकादाा उपतनर्म (२) बमोर्जम प्रतिबेदनमा खररद 
सम्झौिा संखर्ा,सम्पन्न भएको तनमाार् कार्ा,प्राप्त भएको मालसामान वा सेवाको तबबरर्, तनमाार् कार्ा सम्पन्न भएको वा 
,मालसामान वा सेवा प्राप्त भएको तमति ,  सम्पन्न तनमाार् कार्ा , प्राप्त  मालसामान वा सेवा स्वीकृि भएको तमति समेि 
भएको प्रतिवेदन आवश्र्क प्रकृर्ा परुा गरी भकु्तानीको लातग सम्वर्न्धि आतथाक प्रशासन शाखामा लेर्ख पठाउन ुपने 
ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले देहार् तनमाार् ब्र्बसार्र्लाई तनमाार् कार्ाको भकु्तानी गदाा कार्ा र्स्बकार प्रतिबेदन बेगर 
भकु्तानी र्दएको देर्खएकोले कार्ार्स्वकार प्रतिबेदन पेश गनुापने  रु 

गो.भौ.नं. ।तमति तनमाार् ब्र्बसार्र्को नाम कार्ा इर्ष्टमेट/मलु्र्ाङकन 
रकम 

खचारकम 

२७८।२०७७।३।२९ गरे्श खसु्ब ुनमाार् सेबा हेल्थ केर्र सेन्टर ३१९७३२४ ३१९७३२४ 

२८६।२०७७।३।२९ अतमरश तनमाार् सेवा आधारभिु स्बास्थर् केन्द्र ३८१३७२३ ३८१३७२३ 

जम्मा ७०११०४७  
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60.  

जर्टलसंरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई मेर्शन, 

औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी र्दनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. 
फे्रम स्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड टंकी, तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष 
समावेश हनु े पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा 
व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा माफा ि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही 
उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गो.भौ नं तमति  उ.स.को नाम कार्ा खचा रकम 

२७२।२०७७।३।२९ सातबक वडा ७ तडप बोरीङ तडप बोरीङ ४४४५०० 

२७९।२०७७।३।९ बाँकेटोलको सामदुार्र्क भवन सामदुार्र्क भवन तनमाार् ११२९५६० 
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२८६।२०७७।३।२९ खानेपानी टंकी खानेपानी टंकी तनमाार् १६६७००० 

  जम्मा ३२४१०६०  

 

61.  कार्ासम्पादन जमानिाः- साबाजतनक खररद ऐन २०६४को दफा २७(३)मा बोलपरदािाले कार्ासम्पादन जमानि दार्खला 
गदाा लागि अनमुान भन्दा पन्र प्रतिशिसम्म कम अंक कावलु गरेमा कवलु अंकको पाँच प्रतिशि र लागि अनमुानको 
पन्र प्रतिशि भन्दा बर्ढ घटेर कबलु गरेको अवस्थामा  पन्र प्रतिशि भन्दा जति रकमले घटी कावलु गरेको छ सो को 
पचास प्रतिशिले हनु  आउन ेरकम कवलु अंकमा पाँच प्रतिशि थप गरी कार्ासम्पादन जमानि बापि दार्खला गनुापने 
ब्र्बस्था छ । खररद ऐनको उल्लेर्खि ब्र्बस्था बमोर्जम देहार् कार्ाको  लागि अनमुान भन्दा पन्र प्रतिशि भन्दा घट 
अंक कावलु गरेपनी  घटी कावलु गरेको रकमको पचास प्रतिशिले हनु  आउन ेरकमसमेि  कार्ासम्पादन जमानि 
तलएको नदेर्खएको रु 

तनमाार् ब्र्बसाही  कार्ा घर्ट कबलु प्रतिशि राखेको 
कार्ासम्पादन 
जमानि 

राख्नपुने 
कार्ासम्पादन 
जमानि                           

 नपगु कार्ासम्पादन 
जमानि 

जोर्श तसद्दगढी जे.तभ सडक कालोपरै ६१.२२ ६४१४७५० ६५२६९७३ ११२३२३ 

तिरुपति बालाजी 
सप्लार्र 

बाटो ग्राभेल ५८.९७ ३०५००० १६४३५४६ १३३८५४६ 

जम्मा १४५०८६९ 

 

 

 

 

 

 

१४५०८६९ 

62.  परामशा कार्ा:- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (८) मा कुनै रकमको भकु्तानी र्ददा 
ररि पगु ेवा नपगुकेो जाच गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले िपर्शलमा उल्लेर्खि परामशादािालाई रु 
१३९१५१७।०० भकु्तानी र्दएकोमा कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर्को समर्मा उक्त कार्ा गना अपनाईका कागज प्रमार् 
उपलब्ध गराएको छैन । साथै उक्त कार्ा सम्पन्न भनी परैु रकम भकु्तानी र्दएको र ररपोटको सफ्ट कपी  र हाडा कपी 
नगरपातलकामा दार्खला भएको देर्खएन । अि कार्ाालर्ले उक्त प्रर्क्रर्ा गदााका प्रर्क्रर्ागि कागजाि र  ररपोटको सफ्ट 
कपी  र हाडा कपी दार्खाला भएको प्रमार् पेश गनुा पने रु 

तस न पाटीको नाम गो. भौ.न र तमति रकम 

२ कार्न्जरोवा एग्रो कन्सल्टन्ट ४०।२०७६।९।११ ५०००००।०० 

३ ग्रीन कन्सल्टेन्ट ५१।२०७६।१०।६ ४९५०००।०० 

४ सन बजार प्रा. तल. १५७।२०७६।१०।२५ ३९६५१७।०० 

  जम्मा  १३९१५१७।०० 
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63.  परामशामा ओभरहेड भकु्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ सग अनसुचुी १ क मा परामशा सेवाको 
लागि अनमानमा ओभरहेड खचा समाबेश गना नपाईने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न परामशा दािालाई 
लागि अनमुानमा ओभरहेड समाबेश गरी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले र्सरी तनर्ममा भएको ब्र्वस्था भन्दा बढी लागि 
अनमुान गरी भकु्तानी गरेको असलु गनुा पने देर्खएको रु  

तस न गो. भौ.न र तमति परामशादािाको नाम भकु्तानी रकम 

१ १२५।२०७७।३।३ सबोत्तम एन्जतनर्ररङ्ग सोल्सन प्रा. तल. ५७५१९।३९ 

२ १५७।२०७७।३।१६ सन बजार प्रा. तल. ४६१६०।८५ 
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64.  परामशादािा छनौटाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ को (३) मा सावजातनक तनकार्ले लागि अनमुान 
िर्ार गदाा मखुर् जनशक्ती एवं अन्र् जनशक्तीको पाररश्रमीक भम्रर् खचा बसोवास खचा कार्ाालर् खचा आवश्र्क समान 
खचा कागजाि छपाई अन्र् सेवा गरी लागि अनमुान  अनसुचुी १ क  को ढाचामा िर्ार गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलका कार्ाालर्ले सरकारी जग्गाको लागि संकलन गने कार्ाको लातग रु ५००००००।००तबतनर्ोजन भएकोमा 
उक्त कार्ा तनर्मावलीमा उल्लेख भए बमोर्जम लागि अनमुान िर्ार नगरी सोझै बजेटको आधारमा सचुना प्रकाशन गरी 
र्क्रर्र्टभ मल्टी सेक्टर ररसचा टेतनङ्गा एण्ड कन्सल्टेन्सी संग रु ४९३८१०० को सम्झौिा गरी प्रथम र्कस्िा वापि ३० 
प्रतिशि रकम रु १४८१४३० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ ।र्सरी तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा  तबपरीि गरेको सम्झौलालाई तनर्म 
संगि हो भन्न सर्कने आधार देर्खएन साथै उक्त रकम भकु्तानी अवतधमा  तनजको सम्झौिा म्र्ाद समेि समाप्त भई सकेको 
देर्खन्छ । साथै परामशा दािाले भकु्तानी तलएको रकम बराबरको कार्ा प्रगिी प्रतिबेदन समेि पेश गरेको देर्खएन । अि 
कार्ाालर्ले उक्त कार्ाको वास्ितबक खचा एर्कन गरी भकु्तानी र्दनकुो साथै के कति वास्ितबक कार्ा भएको छ अनगुमन 
गरी प्रगिी प्रतिबेदन तलन ुपने देर्खएको रु  
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65.  
मेर्र कृर्ष कार्ाक्रम सहर्जकरर् ब्र्वस्थापन िथा सहर्ोग कार्ाको लातग कार्न्जरोवा एग्रो कन्सल्टेन्ट प्रा तल तबच आतथाक 
बषा २०७५।७६ देर्ख २०७७।७८ सम्मको लातग तमति२०७६।१।६ मा ८४५३६४३ को सम्झौिा भएकोमा उक्त 
परामशा दािाले हाल सम्म के कति कार्ा सम्पन्न गरको छ भनी खलु्ने प्रमार् देर्खएन साथै गि आतथाक बषामा के कति 
भकु्तानी गरेको हो सो को अतभलेख नदेर्खएले उक्त परामदाािाको कार्ाको अतभलेख ब्र्वर्स्थि गरी राख्न ु पदाछ र  
नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स बषा उक्त कार्ाको लातग तनजलाई रु १७६०००० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ भने सावाजतनक 
खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ अनसुचुी १ क  मा परामदाािालाई ओभरहेडको रकम भकु्तानी नर्दने ब्र्वस्था 
गरेकोमा लागि अनमुानमा १० प्रतिशि राखेको देर्खएकोले र्स बषाको भकु्तानीमा समेि उक्त रकम भकु्तानी  भएको 
देर्खएकोले रु १७६००००।०० को १० प्रतिशिले हनु आउन ेरु १६००००।०० असलु गनुापने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६००००।०० 

66.  उपभोक्ताको कामाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट तनमाार् 
कार्ा गराउदा वा सो सम्वन्धी सेवा प्राप्त गदाा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िररर्िा वा र्दगोपना अतभवरृ्र्द् हनुे भएमा वा पररर्ोजनाको 
मखुर् उदे्दश्र् नै रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाई सहभातग गराउने भएमा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समूहबाट त्र्स्िो कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कन ेउल्लेख छ । साथै तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४ )मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट काम गराउदा श्रम मलुक कामको तनधाारर्, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िररर्िा, 
र्दगोपना  अतभवरृ्र्द् गने िररका आम्दानी खचाको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षर् र अनगुमन जस्िा र्वषर्मा 
सावाजतनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्ार्वधी सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले तनधाारर् गना सक्न ेउल्लेख छ ।र्स 
कार्ाालर्ले बाटो तनमाार्, भवन तनमाार्, कालो परे ढल कल्भटा खानेपानी संरचना  खेल मैदान तनमाार् जस्िा कार्ा उपभोक्ता 
सतमति माफा ि गराई उपभोक्ताले तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गरेको लोडर, एक्जाभेटर, डोजर, रोलर जस्िा हेतभ मेर्शनहरू प्रर्ोग 
गरेको र्वल भपााईको आधारमा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता माफा ि 
सम्पन्न गररएका आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गरु्स्िररर् र र्दगोपना अतभवरृ्र्द् हनु ेखालको नदेर्खएको र पररर्ोजनाको 
मखुर् उदे्दश्र् रोजगारी सजृना गने नभएकोले उपभोक्ता माफा ि तनमाार् कार्ा गराएको रु ८५०९०७८७।२७ मनातसव 
मान्न सर्कएन । सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सक्ने कामको कार्ार्वतध 
िर्ार गरेको पाईएन । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको खररद सम्बन्धी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै प्रतिस्पधाात्मक 
र गरु्स्िररर् तनमाार् कार्ा सम्पन्न गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जान जरुरी देर्खएको छ । 

 

67.  
नापी र्किावाः   तनमाार् सम्वन्धी कामको र्ववरर् नार्प र्किावमा अतभलेखको रुपमा जनाई राख्नपुदाछ । प्रर्ोग गररने नार्प 
र्किावहरू नापी तनर्न्रर् खािामा अतभलेख जनाई प्रर्ोग गदाा माग फारम भरी तनकासा गराई प्रर्ोग गनुापनेमा कार्ाालर्वाट 
तनमाार् कार्ाको अतभलेख राख्न ेप्रर्ोजनको लातग नापी र्किावको रुपमा प्रर्ोग नगरी कम्प्रू्टरमा राखी लजुतसटको रुपमा 
प्रर्ोग गरेको देर्खर्ो । उक्त लजु तसटहरू एर्ककृि गरी बाइर्न्डङ गरी राखेको समेि पाइएन । र्सरी लजुतसटमा राखदा 
तनमाार् कार्ाको अतभलेख एर्ककृि रुपमा नराखेको कारर् परीक्षर् िथा मलु्र्ाङ्कन गना कर्ठनाई पने देर्खन्छ । साथै 
लजुतसटमा राखेका र्ववरर्हरू हराउने  सम्भावना बढी हनुे हुँदा तनमाार् कार्ाको अतभलेख नापी र्किावको रुपमा रार्ख 
सोको तनर्न्रर्का लातग नापी र्किाव तनर्न्रर् खािा समेि प्रर्ोगमा ल्र्ाउनपुने देर्खन्छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्द्वारा 
गि आ.वा.मा संचातलि र्ोजनाहरूको भकु्तानी र्स बष कार्ा सम्पन्न भएको आधार भकु्तानी र्दएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को 
क्रममा गि आ.वा. का नापी र्किाब भकु्तानी तबवरर् लेखापरीक्ष्र्को क्रममा पेश नभएकोले जोडजम्मा तभडानगना सर्कएन 
। अि कार्ाालर्ले क्रमागि र्ोजनाहरूको नापी र्किाब एर्ककृि गरी राख्न ुपने देर्खन्छ . 

 

68.  
जनश्रमदान – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई 
तनमाार् कार्ाको तबल भकु्तानी र्दँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर, ओभरहेड कर्न्टन्जेन्सी रकम र 
जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी र्दन ुपने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट तनमाार् कार्ा 
गराउदा न्र्नुिम ्१० प्रतिशि लागि जनसहभातगिा हनुपुने तनर्ार् गरेको छ । िर तनमाार् कार्ा सम्पन्न गदाा घटी 
मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी र्दनपुनेमा सो गरेको नदेर्खएको देहार्अनसुारको रकम असूल 
हनुपुने रु. 
  

तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति भकु्तानी भएको 
रकम 

भकु्तानी हनु ुपने 
रकम 

असलु हनुपुने 

१ जनिा मातब वडा न ३ ४ कोटे भवन तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

६।२०७७।६।१४ २९०१५२६ २६११३७ २९०१५२ 

२ जनर्हि नन्दलाल मातब चौलेखा २३।२०७६।७।२१ ३३६३८५४ ३०२७४६८ ३३६३८५ 

३ श्री ने रा आतब ढुङ्ग्ग्र ेअधरुो कम्पाउण्ड तनमार्ा 
उपभोक्ता सतमति 

५९।२०७६।११।०४ ५१९४९८ ४६८२२८ ५१२७० 

४ नगर आवास गहृ तनमार्ा उपभोक्ता सतमति ६६।२०७६।११।२ ३७८६३४७ ३४०७७१२ ३७८६३४ 

५ मवडल एगंरतभलेज जग्गा बर्वस्थापन िथा 
बकृ्षारोपर् उ स 

८७।२०७६।१२।९ ४८९२२६२ ४४०३०३४ ४८९२२६ 

६ जनज्र्ोिी कृषर्परु भवन िथा घेरावार तन उ स ८९।२७७।१।१७ ११५८३३४ १०८०००० ७८३३४ 
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७ र्शवराज देवकोटाको घरदेखी दर्क्षर् सडक तन उ 
स 

१०९।२०७७।२।२५ ४२०७४२ ३८२४९२ ४२०७४ 

८ दधेुश्वरी प्रातब राजावास घेरावार उपभोत्त सतमति ११७।२०७७।२।२७ ५२९९७२ ४७६९७५ ५२९७५ 

९ जनज्र्ोिी आतब मनहरीपरु १७६।२०७७।३।१९ ४९६४०७ ४४६७६६ ४९६४० 

१० ने रा ना मातब चल्सी रंग रोगन उपभोक्ता सतमति २२७।२०७७।३।२५ १०००००० ९००००० १००००० 

११ जकुोमाई आतब पखााल तनमार् उपभोक्ता सतमति २५०२०७७।३।२९ ४९४३२६ ४५०००० ४४३२६ 

१२ बर्दावास ब्र्ाडतमन्टन कवडाहल तनमाार् उपभोक्ता 
सतमति 

२६१।२०७७।३।२९ १३७९५३८ १२४१५८४ १३७९५३ 

१३  ने रा मातब प्रेमगर उपभक्ता सतमति ४१।२०७६।९।२५ ३५५५८१ ३२००२२ ३५५५८ 

१४ वडान १३ को भेतडहरटोलमाखानेपानी वोररङ्ग 
तनमार्ा उपभोक्ता सतमति 

४९।२०७६।१०।६ ४०२७१० ३६२४३९ ४०२७१ 

               जम्मा २१२६७९८  
69.  उपभोक्ताको काम तनमाार् ब्र्ावसार्ी बाट गराएकोाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ (१३ क)मा 

उपभोक्ता सतमति वा  लाभग्राही समदुार्ले पाप्त गरेको कुनै काममा तनमाार् ब्र्वसार्ीलाई संलग्न गराएको पाईएमा 
सावाजतनक तनकार्ले उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्संग भएको सम्झौिा रर्द् गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमति 
िथा लाभग्राहीलाई भतबष्मा त्र्स्िो कनै काम गना नर्दने अतभलेख राखी सो काम गने ब्र्वसार्ीलाई कालो सचुीमा राखन 
सावाजतनक अनगुमन कार्ाालर्मा लेर्ख पठाउन ुपने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकामा संचातलि उपभोक्ता सतमतिले पाप्त 
गरेका तनमाार् सम्बर्न्ध कार्ा तनर्मावलीमा भएको ब्र्वस्था तबपररि तनमाार् ब्र्ावसार्ीलाई सहभागी गराई  गराएको 
देर्खएका केही उदाहरर् तनम्न छन। अि र्सरी गराएको कार्ालाई तनर्मसंगि मान्न सर्कने आधार देर्खएन ।नगरपातलका 
कार्ाालर्ले र्स्िा कार्ामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 
तस न र्ोजनाको नाम तनमाार् ब्र्ावसार्ी  रकम 

१ पूवापर्श्चम राजमागा दर्ख साझा जानेबाटो तनमार्ा उपभोक्ता सतमति पतबर कन्स्टकशन ७२६४७१ 

२ गढवा ढङ्गेफारलाईन उपभोक्ता सतमति पतबर कन्स्टकशन ३८७६३० 
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70.  म.ुअ.कर दार्खलााः आतथाक बषा २०७६।७७ को बजेट भाषर् र अथा मन्रालर्को पररपर अनसुार म.ुअ.कर को ५० 
प्रतिशिले हनु आउन े रकम अग्रतम कर कटटी गरी राजस्व खािामा दार्खला गनुा पने ब्र्वस्था गरेको छ । र्स 
नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न पाटीहरूलाई म.ु अ. कर भकु्तानी र्ददा अग्रीम रुपमा कट्टी  गरी   दार्खला  गनुा पने रु 
६७८०२८।२८ दार्खला गरेको   देर्खएन । अि उक्त रकम राजस्व खािामा दार्खला गरी म.ु अ.कर समार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश गनुा पने देर्खन्छ  
तस न पाटीको नाम गो. भौ.न र तमति म ुअ कर भकु्तानी  कटटी हनु ुपने 

१ ज्ञानज्र्ोिी जेभी काठमाण्डो  ५६।२०७६१०।२३ ४५२६१८।७८ २२६३०९।३९ 

  ४४।२०७६।८।१९ ५८८९३२।९३ २९४४६६।३९ 

  ८१।२०७६।१२।४ ३१४५०५ १५७२५२।५ 
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६७८०२८।२८ 

71.  मलु्र्ाकंन भन्दा बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (८) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी र्ददा ररि पगु ेवा नपगुकेो जाचँ गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले  र्शवराज देवकोटाको 
घरदेखी दर्क्षर् सडक  तनमार्ा उपभोक्ता सतमतिलाई  अर्न्िम तबलको भकु्तानी र्ददा कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदनमा उल्लेख भए 
भन्दा बढी भकु्तानी हनु गएको रु २५०७३।०० उपभोक्ता सतमतिबाट  असलु गरी नगरपातलका संर्चि कोष दार्खला 
गनुा पने रु 
तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र 

तमति 

मलु्र्ाकंन 
भएको 

भकु्तानी रकम फरक रकम 

१ र्शवराज देवकोटाको घरदेखी 
दर्क्षर् सडक तन उ स 

१०९।२०७७
।२।२५ 

४२०७४२ ४४५८१६ २५०७३ 

 

 
 
 
 
 

२५०७३ 

72.  
पूरँ्जगि अनदुानबाट र्शक्षक अनदुानाः तबद्यालर्ल ब्र्वस्थापन लगाएिका सम्परु्ा र्क्रर्ाकलापहरू शेर्क्षक गरु्स्िर सधुार 
गना नेपाल सरकारले सशाि अनदुानबाट तबद्यातथा संखर्ाको आधारमा रकम तनकासा र्दन ेब्र्वस्था गरी सशाि र्शषाकबाट 
खचा लेखेको अवस्थामा र्स नगरपातलकाका कार्ाालर्ले नगरपातलकापूरँ्जगि र्शषाकबाट र्शक्षक अनदुान भनी  तनम्न 
तबद्यालर्हरूलाई रु १२५००००।०० तनकासा अनदुान र्दएकोमा तबद्यालर्ले उक्त रकम के कुन कार्ामा खचा गरे 
,तबद्यालर्को शेर्क्षक क्षेरमा के कस्िो असर परेको छ । सो बारे अनगुमन समेि गरेको देर्खएन । साथै तबद्यालर्लाई 
नगरपातलकाले रकम तबतनर्ोजन गदाा तनर्श्चि र्ोजना िोकी तबतनर्ोजन गनुा पनेमा सो गरेको देर्खएन । अि नगरपातलकाले 
अनदुान रकम तबतनर्ोजन गदाा  र्ोजनाको माग गरी तबवरर् तलई सोही अनसुार तबतनर्ोजन गरी तनकासा र्दन ुपनेमा सो 
गरेको देर्खएन । अि र्सरी र्ोजना निोकी शैर्क्षक अनदुान भनी तनर्ज र्शक्षकको िलबको लातग तनकासा र्दएको रकम 
तनर्म संगि हो भन्न सक्न ेआधार नदेर्खएको  रु  

तस न        तबद्यालर्को नाम गो. भौ.न र तमति  रकम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२५००००।०० 



 

 

                   

21 

 

१ सरस्विी आतब खर्रमारा १८४।२०७७।३१ ५००००० 

२ राष्टीर् जनिा अतब १९०।३।२२०७७ २००००० 

३ रार्ष्टर् माध्र्ातमक तबद्यालर् १५५।२०७७।३।१४ ५५०००० 
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73.  
प्रमार् बेगरको भकु्तानीाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३८ (८)मा कुनै रकमको भकु्तानी ररि पगुे 
नपगुकेो जाच गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स  नगरपातलका  कार्ाालर्ले बर्दावास ब्र्ाडतमन्टन संघलाई गो भौ.न 
.१४५।२०७७।३।११ बाट रु ४५००००।०० भकु्तानी तलएकोमा तनजले उक्त रकम के कार्ामा खचा गरेको वा 
खचालाई प्रमार्र्ि गने कागजाि पशे गरेको देर्खएन । अि बर्दावास ब्र्ाडतमन्टन संघलले गरेको खचा पषु्टी गने प्रमार् 
पेश गनुा पने रु  ४५००००।०० 

74.  
र्ोजना बार्हरको खचााः- नगरपातलका कार्ाालर्ले गो भौ न १९४ तमति २०७७।३।२२ बाट श्री तडप टर्वुबेल जल 
प्रबन्ध सतमिी बदीवास ७ मनहरीपरुलाई जनसहभागीिा वापिको रबकम भनी रु ३३९८४३।०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ 
। नगरपातलका कार्ाालर्ले आफुले गरेको कार्ामा समेि जनिाको जनसहभागीको  १० प्रतिशि अंशदान तलन ेब्र्वस्था 
गरेकोमा अन्र् तनकार्बाट संचातलि र्ोजनामा जनसहभागीिाको अंश भनी भकु्तानी र्दएको तनर्मसंगि भन्न सक्ने अधार 
देर्खएन । साथै उपभोक्ताद्वारा संचालन गररन ेकार्ामा उपभोक्ताको अशदान नगराई अन्र् तनकार् संग जनसहभागीिाको 
अंशदान माग गने कार्ा समेि तनर्म संगि देर्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले र्सरी भकु्तानी  गने कार्ामा तनर्न्रर् 
गनुाको साथै भकु्तानी भएको रकम असलु गनुा पने रु  ३३९८४३।०० 

75.  
मेर्र एर्ककृि कृर्ष कार्ाक्रमाः कार्ाक्रमको लातग आतथाक बषा २०७५।७६ देर्ख २०७७।७८ सम्म संचालन हनुे गरी 
बहृि काक्रा र्म संचालन गना रु ५० करोडको बजेट अनमुान गरी संञ्चालनमा ल्र्ाएको  र्स आर्ोजनाले के कति  क्षेर 
समेटर काम गने र र्सको वास्िर्वक खचा कति हनुे एर्कन  िथर्गि अनमुान गरेको देर्खएन । र्सरी बहबुर्षार् रुमा 
संचालन गरेको र्ोजनाले के कति प्रतिफल र्दने जनिामा के कस्िा सधुार ल्र्ाउने जस्िा गतितबधीको आकलन गरेको 
देर्खएन ।  साथै र्स आर्ोजनाको लातग  अनमुान गररएको बजेटबाट हालसम्म के कति खचा भर्ो र कति प्रगिी भर्ो 
र्ोजनाले तलएको लक्ष्र् परुा गना कति बाँकी रहर्ो र्समा के कति कमी कमजोरी रहे र के कस्िो सधुार गनुा पने हो  
जस्िा कार्ाको एर्ककृि मलु्र्ाकंन गरेको देर्खएन । र्सरी संचातलि कार्ाक्रममा भएको खचाको अतभलेख एर्कन गरर 
बार्षाक रुपमा राख्न ुपनेमा सो को अतभलेख राखेको देर्खएन ।नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स बषा र्स कार्ाका लातग रु 
१७ करोड ३० लाख तबतनर्ोजन गरेकोमा जनिाको खेिमा इनार तनमाार् परामदाािाको खचा मोडल एग्रोतभलेज तभर 
प्लान्टेशन बकृ्षारोपर् र तबतभन्न अन्र् कार्ाक्रम संचालन गरी रु २ करोड ५२ लाख ५८ हजार खचा गरेको देर्खन्छ 
।आर्ोजनाले तबतनर्ोजन प्रस्िाव गरे अनसुार खचा नभइ न्र्नु खचा भएको देर्खन्छ । र्सरी एकातिर खचा न्र्नु देर्खन ुर 
अका तिर कार्ाालर्ले गि तबगिमा के कति खचा भएको हो एर्कन अतभलेख राखेको नदेर्खनलेु आर्ोजना प्रभावकारी रुपमा 
संचालन भएको छ भन्न सर्कन ेआधार देर्खएन ।अि नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स आर्ोजनाले तलएको लक्ष्र् अनसुार के 
कति खचा भएको हो सोको तबत्तीर् िथा भौतिक प्रगिी िर्ार गरी अतभलेखगि गनुा पदाछ । 

 

76.  
र्जन्सी दार्खलााः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७ बमोर्जम र्जन्सी मालसामानको दार्खला र्जन्सी 
खािामा गरेर मार त्र्स्िा सामानको खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ ।नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न तबद्यालर्को लातग डेस्क 
बेन्च खररद वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु ३५०००० भकु्तानी र्दएको समानको तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको कार्ा सम्पन्न 
प्रतिबेदन पेश गरेको देर्खए पतन तबद्यालर्ले र्जन्सी खािामा आम्दानी बाधेको दार्खला प्रतिबेदन पेश गरेको देर्खएन। अि 
उपभोक्ता सतमतिले िर्ार गरेको फतनाचसा तबद्यालर्मा दार्खला गरेको प्रमार् पेश गनुा पने रु 
तस न तबद्यालर्को नाम गो. भौ.न र तमति फतनचर थान   खचा रकम 

१ पंचधरुा मातब चेरु १५६।२०७७।३।१५ ३० जोडा १००००० 

 जम्मा   १०००००  
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77.  स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सतुबधा सम्बन्धी ऐन २०७७ मा कानूनद्वारा स्थार्पि बोड सतमति 
संरचनालाई मार सेवा सतुबधा र्दन तमल्न े गरी उल्लेख गरेकोमा र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले कृर्ष तबकास बोडाका 
कार्ाकारी उपाध्र्क्षको िलब भत्ता भनी कानूनमा उल्लेख नभएको पदातधकारी मदन कुमार अर्ााल लाई भौचर न ८६ 
बाट रु ६९३०० ।भौचर न २४ बाट रु २७००० गरी जम्मा  रु ९६३०० भकु्तानी र्दएको रकम तनर्म संगि 
नदेर्खएको रु 
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78.  
अनउुत्पादक खचााः पूजँी तनमाार्मा सहर्ोग नरहन,े उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका खचालाई तनर्न्रर् गनुापनेमा र्वतभन्न 
मठ मठमर्न्दर गमु्बा, समूह, क्लव लगार्िलाई कार्ाक्रम र प्रस्िावको आधारमा नगरपालीकाले आतथाक र्ोजना उपलब्ध 
गराएको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेि पूजँी सजृना नहनुे खालका कार्ाक्रम जनु र्विरर्मूखी र 
उपर्ोतगिा नर्दने र्स्थतिमा रहेका खचा लाई तनरुत्सार्हि गना आवश्र्क देर्खन्छ  र्स नगरपातलकाले उत्पादन बरृ्र्द् नगने 
खालका कार्ामा खचा गरेका केही उदाहरर् तनम्न रहेका छन । अि नगरपातलकाले र्स्िा कार्माा तनर्न्रर् गनुा पदाछ 
। 
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तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति रकम 

१ र्शव मन्दर फुलवारी तनमाार् १२२।२०७७।२।३२ १००००० 

२ र्शव मर्न्दर घेरावार १३८।२०७७।३।८ ५५५५७० 

३ खर्रमारा र्ट २० नक आउट १३२।२०७७।३।४ १००००० 

४ गढिा डाडा गम्बा तनमार्ा १३५।२०७७।३।५ ३८९६५० 

५ बदु्र र्शव मंर्न्दर ममाि रंगरोगन २४१।२०७७।३।२९ ६६३११८ 

६ मेर्र भतलवल कप संचालान ६०।२०७६।११।११ ३५७२३५  
79.  अन्र् कार्ाालर्को खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,क २०६४ को तनर्म ३६ मा स्वीकृि बजेट रकम नगरपातलकाको 

लातग भएकोले सोही अनसुार अन्र्र प्रर्ोजनमा खचा गना नहनुे व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले अन्र् मन्रालर्बाट 
र्वतनर्ोर्जि रकमबाट खचा गनुापने कार्ाक्रम, तनमाार् िथा ममाि कार्ाको लातग र्स कार्ाालर्ले २ नम्बर बार्हनी मखुर्ालर् 
महोत्तरीको हातिभर रहेको फुटवल खेलाडीको शौचालर् तनमार्ा गरी रु ३३२२२०।०० भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि 
देर्खएन । स्वीकृि बजेट िथा कार्ाक्रम अनसुार तनधााररि कार्ाक्रमको उपलर्ब्ध प्राप्त गने गरी खचा गनुापने हुँदा अन्र् 
तनकार्को लातग खचा गने कार्ामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 

 

80.  
परुानो भकु्तानीाः नगरपातलका कार्ाालर्ले आतथाक बषा २०७५।७६ को र्ोजना भनी पररषदबाट अनमुोदन गराई र्स बषा 
१६ वटा र्ोजनाको रु २५८५११७३।०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ ।  र्ोजनाहरूको कार्ाआदेश बमोर्जम भकु्तानी 
र्दएको देर्खएिा पतन उक्त  र्ोजनाको  गि बषा के कति भकु्तानी भएको तथर्ो र कति भकु्तानी र्दन बाकँी तथर्ो सो बारे 
अतभलेख राखेको देर्खएन  साथै उपभोक्ता सतमतिले गने कार्ालाई समेि गि आतथाक बषामा नै सम्झौिा गरी र्स बषामा 
भकु्तानी र्दने गरेको देर्खन्छ ।अि कार्ाालर्ले लाभग्राही समदुार्बाट गररने कार्ामा जनु बषा कार्ा गररने हो सोही बषा मार 
सम्झौिा गरी कार्ा सम्पन्न गराई भकु्तानी र्दन ेब्र्वस्था गनुा पदाछ । 

 

81.  
लागि अनमुानाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४  मा बजार दर भाउतलई औसि दरमा तबश्लषेर् गरी दर तबश्लषे्र् 
गनुा पने ब्वस्था छ ।र्स कार्ाालर्ले बर्दावास ब्र्ाडतमन्टन कभडाहल तनमाार्को लातग रडको दर तबश्लषेर् गदाा सो नगरी 
सोझै बजारमा सोधेको आधारमा रडको मलु्र् प्रति के र्ज रु १५६ राखी ८०७८।८ दर तबश्लषेर् गरी प्रति के जी  रु.  
१७०।७४  दर तबश्लषेर्  गरी रु १३७९५३८।२२ को लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खन्छ गरेको देर्खन्छ । र्सरी 
तनर्मावलीमा भएको ब्र्वस्था तबपररि सोझै बजारभाउका आधारमा राखेको दरलाई वास्िर्वक लागि अनमुान िर्ार गरेको 
हो भन्न सर्कएन । साथै उक्त कार्ाको लातग भकु्तानी भएको रकम वास्ितबक हो भन्न सर्कएन । 

 

82.  
नम्सा प्रर्ोगाः नगरपतलकाद्वारा वडा न ६ मा जतमन ब्र्वस्थापन िथा बकृ्षारोपर् कार्ा संचालन गदाा लागि अनमुानमा 
ड्रागनका तबरुवा रोप्ने खाल्डो खने्न कार्ाको लातग ५०२ वटा तबरुवाको लातग १६९४।२५ घन मी खने्न कार्ा देखाएकोमा 
तबरुवा रोपी माटो र्झतलङ्ग कार्ामा समेि १६९४।२५नै पनेु काममा प्रर्ोग भएको भनी भकु्तानी गरेको देर्खन्छ ।र्सरी 
माटो खन्ने कार्ामा नम्शा अनसुार जिी जाने माटोको भाग र तबरुवा रोप्दा मल र तबरुवाले तलन ेअंश कटाई भकु्तानी गरेको 
दर्खएन । कार्ाालर्ले र्सरी र्फतलङ्ग गने कार्ामा  रु ३११९२९।४० भकु्तानी गरेको वास्िर्वक एर्कन गनुा पदाछ । 

 

 

 

३११९२९।४ 

 स्वास्थर्  

83.  
न्र्ानो झोला र्विरर्: नगरपातलकातभर अस्पिाल िथा स्वास्थर् चौकीमा सतु्केरी भएका आमा िथा नवजाि र्शशलुाई 
न्र्ानो झोला र्विरर् गने कार्ाक्रम रहेकोमा र्ो वषा नगरपातलकाले हेर्ल्पङ्ग मर्ल्टप्रपोज प्रा.तल.बाट २०७६।८।१३ मा 
५५५ वटा न्र्ानो झोला रु.८९९।९९ का दरले रु.४९९४९९।८८ र २०७७।३।२८ मा २७७ वटा न्र्ानो झोला 
रु ४९९।४८ दरले गरी जम्मा रु ७४८६५४।८८ खररद गरेकोमा स्वास्थर् सेवा र्वभाग पररवार महाशाखाबाट तनदेशन 
गरे वमोर्जमको स्पेर्शर्फकेशन अनुसार झोला भए नभएको प्रमार्र्ि गरेको नदेर्खदा झोला गरु्स्िरीर् छ भन्न सक्न े
अवस्था देर्खएन । साथै न्र्ानो झोला खररद बतथाङ्ग सेन्टरमा हनुे अनमुातनि सतु्केरी संखर्ाको आधारमा खररद गनुापनेमा 
सो गरेको देर्खएन । तनदेर्शकाले िोके अनसुारको अनमुातनि सतु्केरी संखर्ा र गरु्स्िरको झोला  र्र्कन गरी खररद 
गनुाका साथै लाभग्राहीलाई समर्मै र्विरर् गनुापदाछ । र्विरर् भरपाई साथ पाउनेको सम्पका  सर्हिको अतभलेख राखन ु
पदाछ। 
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84.  
औषतध खररद एवं भण्डारर्  प्राथतमक स्वास्थर् सेवााः- पनुजाागरर् महाशाखाको कार्ाक्रम तनदेर्शका बमोर्जम कार्ाालर्ले 
खररद गरेका औषधीहरूको म्र्ाद कम्िीमा १८ मर्हना हनुपुने उल्लेख गनुापदाछ । र्स वषा नगरपातलकाले  रु 
२९६२०४१।०० को औषधी खररद गरेकोमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न अनसुार रहेका छन ।  
१,स्टोर दार्खला गदाा प्रत्रे्क औषधीको Manufacture Date , Expiry Date , Batch no, Manufacture Company  खलुाई 
दार्खला गनुापनेमा सो गरेको पाइएन । 

२, आपूतिाकिााबाट आपूतिा  औषधी वा अन्र् सामानको Manufacture Date , Expiry Date, Batch no, Manufacture 

Companyको नाम र नेपाल सरकारबाट तनशलु्क र्विरर्को लातग  भतन वाक्र्ांश उल्लेख गनुा पनेमा सो गरेको पाइएन 
। 

३, आपूतिाकिाा बाट खररद हनु ेऔषधी िथा औषधी जन्र् सामाग्रीको Expiry date स्टोर दार्खला समर् सम्म कर्म्िमा १८ 
मर्हना वाँकी हनु ुपदाछ । िर कुनै औषधी १८ मर्हना भन्दा कम भएका expiry date हनुे भएमा उक्त अवतधको ७५ 
प्रतिशि म्र्ाद वाँकी भएको हनु ुपनेमा औषधीहरूको expiry date र्वलमा वा तलष्टमा उल्लेख भएको पाइएन । 

कार्ाालर्ले खररद भएका औषधीको म्र्ाद चेक जाँच गरी तनदेर्शका बमोर्जम भण्डारर् एवं दार्खला गनुापदाछ । 

 

 
 
 
 
 
 
 

85.  
सट्टा तबदाको रकमाः- नेपाल स्वास्थर् सेवा तनर्मावली,२०५५को तनर्म ५६(२) मा पालो तमलाई अतिररक्त सेवा तबदा तलन 
नपाए जति अवतधको िलब बरावर भकु्तानी र्दइन े ब्र्वस्था छ , भने अतिररक्त तबदाको अतभलेख सम्वर्न्धि कार्ाालर् 
प्रमखुले अद्यावतधक गरी राख्न ुपने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर् अन्िरगि बर्दावास अस्पिालमा कार्ाारि प्रार् 
सबै कमाचारीको अतिररक्त समर् सावजातनक तबदाको र्दन काम गरेको र सटटा  तबदा कसै कमाचारीले नतलएको भतन 
पठाएको प्रमार्का आधारमा रु, २१३९९८०।२५ खचा गरेको देर्खन्छ । र्सरी सावाजतनक तबदाको समर् र चाडपवामा 
समेि अतिररत्त समर् सबैले काम गरेको भनी अस्पिालले पठाएको तबवरर् बास्ितबक हो भन्न सर्कन ेअधार देर्खएन ।अि 
कार्ाालर्ले अतिररक्त काम गरेका कमाचारीहरूको हार्जरीसमेिको अतभलेख एर्कन गरी वास्ितबक रुपमा तबदा तलन नसकेका 
कमचारीलाई मार रकम भकु्तानी र्दन िफा  ध्र्ान र्दन ुपने देर्खन्छ । 

 

86.  बढी भकु्तानी : डेग ुरोग तनर्न्रर् कार्ाक्रम संचालन गदाा प्रदेश खचाको मापदण्ड िथा कार्ातबतध २०७५ को क्रम संखर्ा 
२.७ मा आिेजािे र्ािार्ाि खचावापि प्रतिर्दन रु. १०० र्दने भनी उल्लेख भएकोमा र्स कार्ाालर्मा बर्दावास नगरस्िररर् 
जनचेिना सम्बन्धी अन्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रममा ५४ जनालाई रु. ५४००।०० भकु्तानी हनु ु पनेमा रु. ५०० का दरले 
२७०००।०० भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको रु २१६००।००  असलु गरी संर्घर् संर्चि कोषमा 
दार्खला हनु ुपने रु २१६००।०० 

 
र्शक्षािफा  

 

87.  
र्वद्यालर्गि तनकासा खािा :-  कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी दरबन्दी तमलान  र्शक्षा तनर्मावलीले व्र्वस्था गरे 
अनसुार र्वद्यालर्गि र्शक्षकको दरवन्दी तमलान गनुापनेमा र्स नगरपातलका कार्ाालर् सग र्जल्ला र्शक्षा इकाइ कार्ाालर्ले 
उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार प्रार्व.  तन.मा.र्व. मा.तब. मा राहाि समेि गरी  ५२ वटा तबद्यालर्मा जम्मा ३४९ जना 
दरवन्दी मौज्दाि देर्खएिा पतन नगरपातलकाले र्वद्यालर्को अवस्था ,र्वद्याथीको, अवस्था र्वद्याथीको संखर्ा र्र्कन गरी 
दरवन्दी तमलान गरेको देर्खएन । अिाः र्सरी दरवन्दी तमलान वेगर नगरपातलकाले गरेको र्शक्षकहरूको सरुवालाई 
र्वश्वसनीर् छ भन्न सक्ने अवस्था र र्शक्षक िलबको लातग तनकासा र्दएको रु  १५४२२२३५७।०० वास्िर्वक खचा हो 
भनी र्र्कन गना सर्कएन । स्थार्ी. अस्थार्ी दरबन्दी र राहि कोटामा कार्ारि र्शक्षकहरूको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव 
ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जान ेसवै रकमहरू देर्खन ेगरी र्वद्यालर्गि तनकासा खािा अद्यावतधक गरेको देर्खएन ।  
र्सरी  तनकासाका रुपमा जान ेिलव, भत्ता र र्वतभन्न अनदुान रकमहरूको र्वद्यालर्गि  र्स्थिी स्पष्ट हनु सकेन । अि 
र्वद्यालर्लाई जाने सवै रकमहरू देर्खने गरी सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी र्वद्यालर्गि रकम तनकासाको एर्ककृि अतभलेख  
िर्ार गररन ुपदाछ । 

 

88.  
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार  आफ्नो क्षेरतभरका र्वद्यालर्हरूको अनगुमन िथा व्र्वस्थापन गने 
र्जम्मेवारी स्थानीर् िहको रहन ेउल्लेख छ । र्वद्यालर्हरूको प्राप्त िथर्ांक अनसुार र्स नगरपातलका क्षेरतभर ५२ 
र्वद्यालर्, ३५९ र्शक्षक र १३८८९ र्वद्याथीहरू रहेको देर्खर्ो । समग्रमा हेदाा १ र्शक्षक वरावर बढीमा ३९.७९ र ० 
दरबन्दीमा  ७ जना र्वद्याथीहरू रहेको देर्खन्छ । र्शक्षा तनर्मावलीमा भएको प्राबधान बमोर्जम र्शक्षक तबद्याथी अनपुािको 
अन्िर धैरै फरक देर्खएकोले पतन इकाईगि रुपमा   र्शक्षक र्वद्याथी अनपुािमा अन्िर रहेको देर्खन्छ । नगरपातलका 
कार्ाालर्ले आफनो क्षेरतभरका  तबद्यालर्हरूको अनगुमन गरी तबधाथी अनसुार र्शक्षक दरबन्दी तमलान गरेको देर्खएन 
। अि तबधाथी र्शक्षक अनपुाि अन्िर देर्खएका केही उदाहरर्हरू देहार् अनसुार रहेको छ 

तस.न तबदधालर्को नाम र्शक्षक संखर्ा तबधाथी संखर्ा  अनपुाि 

१ जनिा मातब बर्दावास २४ १०९६ ४५.६६ 
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२ जनिा मातब डाडाटोल १६ ९०० ५६.२२ 

३  रार्ष्टर् आतब र्कसानपरु                               ४ ५६ १४ 

४ जनज्र्ोिआतब  मनहरीपरु                                                                                                                                                   ३ २२१ ७३.७ 

५ जनआस्िा आतबभर्क्तपरु २ ३५ १७.५ 
 

89.  कार्ाक्रम कार्ाान्र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप  नं २.७.१३.८ मा उल्लेख गरे बमोर्जम  बकु कनार 
ब्र्वस्थापन  गना कक्षा १–१२ गरी जम्मा रु २६२५०५०।०० अनदुान  तनकासा र्दएकोमा  सो कार्ा गरे नगरेको 
बारे कार्ाालर्ले अनगुमन गरेको देर्खएन । अिाः कार्ाालर्ले अनगुगमन गना िफा  ध्र्ान र्दन ुपने देर्खन्छ । 

 

90.  
छारवतृ्ती : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (३) अनसुार बजेट रकम तभरको कुनै 
रकम खचा गदाा र्वल भरपाइ सर्हिको लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले गैर आवातसर् छारवतृि रु 
२५५९१००।०० ५२ वटा र्वद्यालर्को खािामा जम्मा गरर र्दएकोमा उक्त छारवतृ्ती रकम ३२ वटा तबद्यालर्ले 
र्वधाथीहरूलाई रु १३३४०००।०० र्विरर् गरेको भरपाई पेश गरेको देर्खन्छ र बाकँी २० वटा तबद्यालर्ले तबिरर् 
गरेको भरपाई पेश गरेको देर्खएन साथै उक्त छारवतृिबाट शैर्क्षक र्क्रर्ाकलापमा परेको प्रभाव अनगुमनको मूल्र्ाङ्कन 
प्रतिवेदन तलन ेनगरेबाट छारावतृ्ती र्विरर् एवं प्रभावकारीिा सम्बन्धमा र्वश्वस्ि हनु सर्कएन । अि तबद्यालर्ले  छारबरृ्र्द् 
बझुाएको भरपाई पेश गरेको प्रमार् पेश गनुा पने देर्खएको रु      

 

 

 

 

 

१२२५१०० 

91.  

र्दवा खाजा :  कार्ाालर्को वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार िोर्कएको लर्क्षि समूहको वाल वातलकाहरूका लातग प्रतिर्दन रु. 
१५ का दरले र्दवा खाजा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले वार्षाक रु. १४९३८९२४।०० र्दवा 
खाजा उपलब्ध गराएको देर्खर्ो । कार्ाालर्मा रहेको तबद्यालर्हरूको   अतभलेख तभडान गदाा आतथाक बषा २०७६।७७ 
मा तनम्न तबद्यालर्को खािामा र्दवा खाजा वापि बाँकी रहेको  रु ४१८०।००सम्बर्न्धि तबद्यालर्बाट असलु गरी   संर्घर् 
संर्चि कोषमा दार्खला गनुा  पने देर्खएको रु 

तस.न. तबद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम  रकम 

१ जनिा मा तब बर्दावास  र्दवा खाजा ४०८०।०० 

४ जनआस्था आ तब भक्तीपरु  र्दवा खाजा    १००।०० 

             जम्मा  ४१८०।०० 
 

 

 

 

 

४१८०।०० 

92.  सामदुार्ीक र्वद्यालर्को गरु्स्िर: ससामदुार्ीक तबद्यालर्हरूको शैर्क्षक गरु्स्िर र्स्थिीको  तनर्तमि रुपमा अनगुमन गरी 
सो को एक प्रति प्रतिबेदन र्शक्षा िथा मानवस्रोि केन्द्र  पठाउने र सोको कार्ाानर्न गरी तबद्यालर्मा शैर्क्षक गसु्िर सधुार 
गने  ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले आ.वा. २०७६।७७ तबद्यालर्को शैर्क्षक गरु्स्िरको बारे अनगुमन गरेको 
प्रतिबेदन कार्ाालर् संग देर्खएन ।अि नगरपातलका कार्ाालर्ले आफनो अन्िरगिका तबद्यालर्हरूको शैर्क्षक गरु्स्िर 
सधुारिफा  ध्र्ान र्दन ुपने देर्खन्छ ,। 

 

93.  
तनजी र्वद्यालर्को शलु्क तनधाारर्ाः तनजी तबद्यालर्हरूको शलु्क तनधारर् र्स्थिीको अनगुमन प्रतिबेदन िर्ार गरी शलु्कको 
बारे एर्कन गरी तबद्यालर्को शलु्कमा सधुार गरी शैर्क्षक सधुार गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले आ.व. 
२०७६।७७ तबद्यालर्को शलु्क तनधारर् बारे अनगुमन गरेको प्रतिबेदन कार्ाालर् संग देर्खएन ।अि नगरपातलका 
कार्ाालर्ले आफनो अन्िरगिका तबद्यालर्हरूको शलु्क तनधारर् बारेअमगुमन गनािफा  ध्र्ान र्दन ुपने देर्खन्छ ।  

 

94.  
नमनुा तबद्यालर् तनमार्ा :  रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगबाट स्वीकृि वार्षाक कार्ाक्रम िथा र्वभागद्वारा प्रकार्शि कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ बमोर्जम कार्ाालर्ले कार्ाक्रम संचालन गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्सरी नै आतथाक 
कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७८ मा आतथाक वषाको अन्िसम्ममा काम सम्पन्न नभई केवल बजेट र्फ्रज हनु 
नर्दने उदे्दश्र्ले मार कसैलाई पेश्की र्दन वा धरौटीमा राख्न नहनु े उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्स बषा जनिा मा.तब 
बर्दावासको कार्ाक्रम  संचालनका लातग रु. १५००००००।०० तनकासा गरेको र ित्कालै   कार्ाक्रम संचालन  नगरी 
बैक  रोक्का  राखेको र हालसम्म पतन रोक्का अवस्थामा नै रहेको देर्खर्ो । र्सरी वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार कार्ाक्रम 
सम्पन्न नगरी र्वल भरपाई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन वेगर बजेट कार्ाक्रम खचा लेख्नकेो रकमको कार्ा सम्पन्न गरी प्रमार् पेश 
गनुा पने रु  ।  

 

 

 

 

 

१५०००००० 

95.  

अनदुान ब्र्वस्थापन: कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ मा भएको ब्र्वस्था अनसुार स्थातनर् िहले अनदुान प्राप्त 
तबद्यालर्ले तनधाररि  मापदण्ड  र प्रर्क्रर्ा  अनरुुप गरे नगरेको तनर्तमि रुपमा अनगुमन गरी सो को एक प्रति प्रतिबेदन 
र्शक्षा िथा मानवस्रोि केन्द्र  पठाउने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले र्स आ.व.मा अनदुान र्दएका  तनम्न तबद्यालर्मा 
कार्ाक्रम वापि र्दएका अनदुान रकम  कार्ाक्रम कार्ान्वर्न भए ,नभएको बारेमा अनगुमन गरेको परु्ष्ट गने अनगुमन 
प्रतिबेदन देर्खएन । अि तबद्यालर्मा गएको अनदुान रकम प्रभावकारी रुपमा कार्ान्वर्न भएको छ भने्न तबश्वस्ि हनुे 
आधार देर्खएन । नगरपातलका कार्ाालर्ले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकामा उल्लेख गरेको ब्र्वस्था बमोर्जम अनगुमन 
गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गराउन िफा  ध्र्ान र्दन ुपने देर्खन्छ । 

तस.न. तबद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम  रकम 

१ मा.तब. चल चल्की आइ.तस.टी ६५००००।०० 

२ टुटेश्वर मा.तब. आइ.तस.टी ६५००००।०० 
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३ मा.तब.बनरझलुा आइ.तस.टी ६५००००।०० 

४ जजा मा.तब पाटु तबज्ञान प्रर्ोगशाला ६५००००।०० 
 

96.  तबद्यालर् भबन तनमाार्ाः  नगरपातलकाले र्स बषा तबद्यालर् तनमाार् कार्ाक्रम अन्िगाि तबद्यालर्हरुलाई अनदुान खचा परीक्षर् 
गदाा देहार् देर्खएको छ । 

क)कार्यक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ की २.७.११.१ को ८.२ मा भवन तनमार्को डईङ्ग डजाईन स्वीकृि गने 
कानून बमोर्जम अतधकार प्राप्त वा िोर्कएको तनकार्को स्वीकृिी अनवार्ा तलन ुपने ब्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले तनम्न  
तबद्यालर्को २ कोठे रसवाला भवनको डईङ्ग पररविान गरी भवन तनमार् कार्ा गरेकोमा सम्बनतधि तनकार्बाट स्वीकृिी 
तलएको देर्खएन । र्सरी कार्ाालर्ले स्वीकृि तडजाईन पररविान गदाा सम्बर्न्धि तनकार्को स्वीकृिी बेगर गरेको कार्ालाई 
तनर्मसँगि हो भन्न सर्कने अधार देर्खएन । 
तस.न. तबद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम  रकम 

१  रा मा.तब. प्रेमनगर    दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

२ टुटेश्वर मा.तब. दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

३ मा.तब.बनरझलुा दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

४ जनज्र्ौिी मा.तब  दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

५ मा.तब. छोडके दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

६ राआतब बर्दावास दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

७ आ.तब. बेखाडी दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

             जम्मा  ११२०००००।०० 

ख) जनज्र्ोति तबद्यालर्लाई भबन तनमाार् बापि रु १६००००० अनदुान तनकासा र्दएकोमा  तबद्यालर्ले रु १५६९७२४ 
को  मार कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदन पेश गरेकोले तनकासा भन्दा घर्ट खचा भएको रु ३०२७५ र्फिाा गरी संर्घर् सर्ञ्चि 
कोषमा दार्खला गनुापने रु 

ग)देहार् तबद्यालर् भबन तनमाार् बापि अनदुान तनकासा र्दएकोमा भबन तनमाार् गरेको नापी र्किाब, कार्ासम्पन्न प्रतिबेदन 
पेश नभएकोले पेश हनुपुने रु 

तबद्यालर्को नाम कार्ाक्रमको नाम  रकम 

राआतब बर्दावास दईु कोठे भवन १६०००००।०० 

आ.तब. बेखाडी दईु कोठे  भवन १६०००००।०० 

 जम्मा ३२००००० 
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97.  कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ की २.७.११.१ मा पवुा प्राथतमक कक्षाका लातग अनदुान रु ५०० र कक्षा 
१मा भनाा भएका तबधाथीलाई प्रति तबधाथी रु १०० का दरले ईएम आई एसका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन ेब्र्वस्था 
छ । र्स कार्ाालर्ले आथाक बषा २०७६।७७ मा ५२ वटा तबदधालर्लाई रु १०१४३००।००तनकासा र्दएकोमा 
कार्ाालर्सँग हाल सम्म वार्स्िबक भनाा भएका तबधाथीको अतभलेख एर्कन गरेको दर्खएन । अि कार्ाालर्ले अतभलेख 
एर्कन गरी ईएम आई एसको अतभलेख प्रमार् पेश गनुा पने देर्खएको रु 

 

 

 

 

१०१४३०० 

98.  

फरक र्शषाक खचा : कार्ाक्रम कार्ान्र्न परु्स्िका २०७६।७७मा र्शक्षकहरूलाई िलब भकु्नी गदाा दरबन्दी बमोर्जम 
भकु्तातन गनुा पने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेकोमा र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले करारमा तनर्कु्त र्शक्षक भनी  र्दनेश राउिलाई 
सशिा र्शक्षाको उपर्शषका बाट गो भौ न १४० तमति २०७७।३।२१ बाट रु ३५०००।०० र गो भौ न ११०तमति 
२०७७।३।३ बाट रु ११५०००।०० गरी जम्मा रु १५००००।०० भकु्तानी गरेको देर्खएकोले अतनर्तमि देर्खएको 
रु  

 

 

 

१५०००० 

99.  सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् :  नगरपातलका कार्ाालर्ले तबद्यालर्मा अध्र्नरि छाराको लातग खररद गरेका रु १२३५९८०।०० 
का ३९६३० सेनीटरी प्र्ाड  सबै तबद्यालर्लाई  उपलब्ध गराई छाराले बझेुको भरपाई समेि नगरपातलकामा बझुाएको 
देर्खएन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले खररद गरेका प्र्ाडहरू तबद्यालर्लाई बझुाई तबद्यालर्ले  छाराहरूलाई बझुाएको 
भरपाई पेश गनुा पने देर्खएको रु                                                                                                                                              

 

 

१२३५९८० 

100.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ्
सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरी र्स वषा ४०० जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. २२२०६०८ खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई १ र्दनदेर्ख ७ 
र्दनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि रु ३०७२४६२ खचा लेखेका छन ्
। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना 
भएको देर्खंदैन । 
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िराई मधेश समरृ्द्ी कार्ाक्रम    

101.  
स्थातनर् सरकार संचानलन ऐन २०७४ मा र्ोजना छनौट गदाा आवश्र्क्ता एर्कन गरी गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलका कार्ाालर्ले िराई मधेश समरृ्द्ी कार्ाक्रमबाट मसुहर बस्िी सामरु्हक आवास भवन तनमाार्को लातग रु 
४९९९६९९।००खचा गरी ६ वटा भवन तनमाार् गरेकोमा हाल सम्म उत्त भवन को कसलाई र्दने र कसको स्वातमत्वमा 
हनुे सो उल्लेख गरेको देर्खएन । कार्ाालर्ले उत्क्त भवन तनमार्ा जनु प्रर्ोजनको लातग  गरेको हो सोही बमोर्जम 
लाभग्राहीलाई  हस्िान्िरर् गनुा पदाछ । कार्ाालर्ले भवन तनमाार् जस्िा जर्टल प्रकृिीका कार्ाहरू उपभोक्ता सतमिी बाट 
गराएको तनर्मसंगि नर्दर्खनकुो साथै नगरपालीका तनर्ार् अनसुार उपभोक्तािाबाट गराईने कार्ामा लागि अनमुानको १० 
प्रतिशि जनसहभागीिा अंश राख्न ुपने ब्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्ले उत्क्त तनर्ार् अनसुार भवन तनमाार्को प्रातबतधक 
मलु्र्ाकंन अनसुार  रु ५०३३३७८।२३ को मलु्र्ाकंन भएकोमा सोको १० प्रतिशिले हनु आउने रु ५०३३३७।८२ 
अंशदान कटटी हनु ुपनेमा रु ३६३७७।९१ मार जनसहभागीिा अंशदान देर्खएकोले जनसहभागीिा घटी देर्खएको रु 
४६६९६०।०१ असलु हनु ुपने रु  ४६६९६०।०१ 

 ग्रातमर् संजाल सधुामर आर्ोजना 
 

102.  
सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ को १३ (क) मा उपभोक्ता सतमिीलाई र्दएको तनमाार् कार्ा तनमाार् 
ब्र्वसार्ी लाई र्दन नपाइन ेब्र्वस्था छ ।  नगरपातलका कार्ाालर्ले ग्रातमर् सडक संचालन सधुार आर्ोजनामा औरही 
रोड ईटा भटटा जनिा मा.तब हदैु रािो पलु सडक जोडने सडकको कालोपरे गना  रु ५७९७७२८।८२ को कार्ा 
उपभोक्ता तसमतिलाई र्दई  उपभोक्ता सतमतिले उक्त कार्ामा मकाल ु तनमार्ा सेवालाई सहभागी गराई र्प्रतमक्सको कार्ा 
गराई रु २८७४७२० ।०० भकु्तानी र्दएको देर्खर्ो । र्सरी कानूनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको कार्ा समेि पालना नगरी 
उपभोक्ता सतमतिले तनर्म तबपररि तनमाार् ब्र्वसार्लाई कार्ा र्दई तनर्म तबर्परि गराइ भकु्तानी र्दएको रकमलाई तनर्मसंगि 
मान्न सक्ने आधार देर्खएन । अि नगरपातलकाले र्स्िा कार्ामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७९७७२८।८२ 

 स्थातनर् पवुााधार र्वकास साझेदार कार्ाक्रम 
 

103.  मू.अ.कर भकु्तानीमा नन फाइलराः– मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा प्रत्रे्क  दिाा भएको व्र्र्क्तले  
िोर्कएको अवस्थामा बाहेक कुनै वस्ि ुवा सेवाको आपतुिा गदाा प्रापकलाई कर र्वजक र्दनपुने व्र्वस्था छ ।  त्र्स्िै 
ऐनको दफा १८(१) मा करदािाले प्रत्रे्क मर्हना आफुले बझुाउनपुने कर रकम स्वरं् तनधाारर् गरी सो मर्हना समाप्त 
भएको पर्च्चस र्दन तभर कर अतधकृि समक्ष िोर्कए बमोर्जम कर र्ववरर् पेश गनुापने ब्र्बस्था छ । िोर्कएको अबतधमा 
आपूतिाकिााले मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर दार्खला गरी करदािा ACTIVE रहनपुनेमा IRD PORTAL मा गइ PAN SEARCH 
गदाा करदािा देहार् बमोर्जम अबतध देर्ख ननफाइलर देर्खएको छ । नन्फाइलर करदािालाई मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी 
र्ददा राजश्व खािामा दार्खला नहनु ेहुँदा मू. अ. कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गने अन्र्था  असूल गनुापने रु 

गोश्वरा भौचर नंवर कार्ा आपतुिाकिाा पान नंवर र्वजक नंवर तमति मू.अ.कर रकम ननफाइलर अवतध 

११।७७।३।२९ बाटो ढलान तबजर् कष्ट्रक्सन 
३०३०५५२२० 

१०।२०७७।३।२९ २८७५४२ २०७६फागनु देर्ख 

 

 

 

 

 

 

 

२८७५४२ 

104.  ब.उ.तस.नं. ३६५०१५३ जेष्ठ नागररक दीघासेवा सम्मान िथा सामार्जक सरुक्षा  
 सरकारले आतथाक िथा सामार्जक रुपमा पछातड परेका वगा क्षेर र समदुार्का नागरीकलाई सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम 
माफा ि सामार्जक सरुक्षा प्रदान गना र्स पातलकाले आतथाक बषा २०७६।७७ मा  १४ वडामा  तबिरर् गना रु 
१५८२६००२५ खचा गरेको देर्खन्छ  । र्स सम्बन्धमा देर्खएका ब्र्होरा देहाए अनसुार रहेका छन । 

 

105.  
तबधिुीर् माध्र्मबाट भत्ता तबिरर्– सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ातबतध २०७५ को दफा २५ (क) मा बैकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खन ेगरी लाभग्राहीको नाम बैंक खािा नम्बर र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको तबवरर् अनसुचुी–१३ बमोर्जमको चौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थातनर् िहलाई तबधिुीर् माध्र्मबाट अतनवार्ारुपमा 
पठाउन ुपने र र्सै तबवरर्लाई भत्ता तबिरर् भएको भरपाई मातनने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले सामार्जक 
सरुक्षा भत्ता  बैक माफा ि तबिरर्को लातग  बैकहरुलाई पठाएकोमा  तबिरर् गरी अनसुचुी १३ बमोर्जमको  तबवरर् 
बैकले पठाएको नदेर्खएकोले तबबरर् पेश  गरी  मौज्दाि देर्खएको रकम सर्ञ्चि कोष दार्खला गरीनपुदाछ । 

 

106.  
सम्परीक्षर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही 
एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ ।  
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नगरपातलकाबाट र्स वषा बेरुज ुफस्र्ौटको गरी सम्परीक्षर्को लागी अनरुोध भै  आएकोमा  तनर्ार्अनसुार फर्छ्यौट भएको 
जानकारी र्दएको तनम्नअनसुार रहेको छ । 

तस.नं. आ.व. वेरुज ुदफा 
नं. 

वेरुजकुो 
संर्क्षप्त 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

रकम असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की 

१ २०७५।७६ ७० 
नपाउने स्थातनर् 
भत्ता 

२६८१३३ ० ० ० २६८१३३ 

२ २०७५।७६ ६१ 
छुट पारीश्रतमक 
कर 

१५००० ० ० ० १५००० 

३ २०७५।७६ ६१.१ छुट पारीश्रतमक 
कर 

४५२६ ० ० ० ४५२६ 

४ २०७५।७६ ५९ छुट पारीश्रतमक 
कर 

११४२५ ० ० ० ११४२५ 

५ २०७५।७६ ७२ मरमि खचा ३६३४० ० ० ० ३६३४० 
६ २०७५।७६ ८० बाहल कर ५४४० ० ० ० ५४४० 
७ २०७५।७६ ९४ छुट कर १५००० ० ० ० १५००० 
८ २०७५।७६ ३५ सटटा तबदा ५९३२ ० ० ० ५९३२ 
जम्मा ३६१७९६    ३६१७९६ 

र्स वषा बेरुज ुफस्र्ौटको गरी सम्परीक्षर्को लागी अनरुोध भै  आएकोमा २०७८।३।४ तनर्ार् अनसुार फर्छ्यौट नभएको 
जानकारी र्दएको तनम्नअनसुार रहेको छ । 

 
तस.नं. आ.व. वेरुज ु

दफा नं. 
वेरुजकुो संर्क्षप्त 

व्र्होरा 
बेरुज ुरकम 

 

फस्र्ौट नभएको कारर् 

१ २०७५।७
६ 

३० 
संर्घर् तबशेष अनदुान 
तबद्यालर्मा  पठाएकोमा 
तनर्तमि िथा कार्ासम्पन्न 
नभएको 

२८६९७७८ तनर्तमि नभएको,कार्ासम्पन्न भएकोमा एर्कन गरी मौज्दाि 
रकम बेरुज ुखािामा दार्खला नभएको,तबशेष अनदुान कार्ातबतध 
बमोर्जम २०७५ (८ )बमोर्जम आतथाक कार्ातबतध िथा 
साबाजतनक खररद काननु बमोर्जम खररद गरी बैर्ङ्कङप्रर्ातलबाट 
भकु्तानी गरेको प्रमार् पेश नभएको 

 
 

107.  
सर्ञ्चि कोष िथा बेरुजकुो र्स्थतिाः नगरपातलकाको सर्ञ्चिकोषको तबबरर्,बेरुज ु(तबतनर्ोजन,राजश्ब,धरौटी र अन्र् कारोबार  

) बतगाकरर् र अद्याबतधक बेरुजकुो र्स्थति क्रमश अनसुरु्च १, अनसुरु्च २ र अनसुरु्च ३ मा समाबेश गररएको छ । 
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           स्थानीर् संचीिकोष र्ववरर्      अनसूुर्च 1 
                                                                          2076/77 (रु हजारमा) 

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचा पूरँ्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

 

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

१ 
बदीबास 

नगरपातलका 
महोत्तरी 1878500 190695 10.15 287703 578001 96937 125626 238208 1038772 363726 272274 203728 839728 486747 

                                                                         
                                                     बेरुज ुवगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी र अन्र्कारोबार)                                               अनसूुची-2 

                                                                    2076/ 77                                                                     (रु हजारमा) 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र्  जम्मा 

१ 
बदीबास 
नगरपालिका महोत्तरी ६८ ४२ १९६५०१ ० ४ ५८०६ ६८ ३८ १९०६९५ २१८५६ १८४९२ ११४०२३ ३४०२९ ० १६६५४४ २०४५ २५० २२९५ 

                                                                  अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                  अनसूुची-3 
                                                         2076/77                                                  (रु हजारमा) 

   
तस.न.    स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषा 
सम्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषा 
सम्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

सं प को 
लातग 
अनरुोध भइ 
आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गना बाँकी 
रकम 

गि 
वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्रे् 
पेश्की 

१ बदीबास नगरपालिका महोत्तरी 115490 -23180 
९२३१० 

२९०६० ३६२ २८६९८ ० ९१९४८ १९०६९५ २८२६४३ 15003 


