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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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपर्िम प्रदेश ) 
 

पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं. १८४                                                                     तमतिाः 2078/5/4  

 

 

श्री नगर प्रमखु ज्र्,ु  

नलगाड नगरपातलका, जाजरकोट । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् 
ऐन,, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

   

 

बोधाथा :                                                          

श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                
तसहदरवार, काठमाडौं । 
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.)तस .नारार्र् एम(  

नार्ब महालेखापरीक्षक 

 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको 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 भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 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 बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खचा पिाि 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 
प्रवृर्त्त 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 बेरुज ू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी 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 हनुे 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 

 

 

 



 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपर्िम प्रदेश ) 
 

पर संखर्ााः 2078/79 

च.नं. १८५                                                                  तमतिाः 2078/5/4 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

 

श्री नगर प्रमखु ज्रू्,  

नलगाड नगरपातलका, जाजरकोट । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले नलगाड नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 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 २०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि 
अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षर्बाट रु. 2 करोड 71 लाख 65 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. ८१ लाख 

63 हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. 1 करोड 56 लाख 37 हजार , तनर्तमि गनुापने रु. 3 लाख 21 
हजार , पेश्की बाकँी रु. 32 लाख 44 हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।12।22 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिकृर्ा पेश हनु आएकोमा प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट बेरुज ुफर्छ्यौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना 
30 (तिस) को   र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनु ेकुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   

 

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन,  िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका 
सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । 
र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले 
काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त 
र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ । 
 



 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् 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 गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू 
रु.पमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्। 

   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रु.पमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन,  िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून 
बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन े हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशषे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ 
।  
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नार्ब महालेखापरीक्षक 
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श्री नलगाड नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

पररचर् :  स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स नलगाड नगरपातलकाको स्थापना २०७३ 
मा भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स नगर 
पातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स पातलका अन्िगाि १३ वडा, ६९ सभा सदस्र्, ३८७-४४ वगा र्कलोतमटर क्षरेफल िथा 
२८ हजार ९५० जनसंखर्ा रहेको छ ।                                           
 

 

स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स नगरपातलकाले र्वर्त्तर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको 
आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ।  

 

आर् व्र्र् 
तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा 
१ गिको अल्र्ा 0.00 41257772.00 १ चाल ुखचा   247102656.00 

1.1 संर्चि कोष खािा 4074234
9
.
0
0 

  1.1 संर्घर् राजस्व 
वाडफाड 

64601018.0
0 

  

1.2 धरौटी खािा 3000.00   1.2 राजश्व वाँडफाँड 
प्रदेश  

507037.00   

1.3 क.सं. कोष खािा 0.00   1.3 आन्िररक क्ष्रोि 4038490.00   

1.4 र्वपद व्र्वस्थापन खािा 512423.0
0 

  1.4 संर्घर् सशाि 
अनदुान 

177956111.0
0 

  

1.5 ममाि संभार कोष 0.00   1.5  समातनकरर् 
अनदुान 

0.00   

1.6 र्वभाज्र् कोष  0.00   1.6 प्रदेश शशाि अनदुान 0.00   

२ संर्चिकोष खािाको 
जम्मा 

0.00 389562620.00 2 पुरँ्जगि खचा 0.00 94216761.00 

२.१ संर्घर् राजस्व वाँडफाँड 65691123.
0
0 

  2.1 आन्िररक क्ष्रोि   7132328.00 

२.२ प्रदेश राजस्व वाँडफाँड 507037.0
0 

  2.2 राजस्व वाडफाड-
संघ 

0.00   

२.३ आन्िररक स्रोि (राजस्व) 4038460.
0
0 

  2.3 राजस्व वाडफाड-
संघ 

0.00   

२.४ उपभोक्ता सतमति लागि 
साहभागी 

0.00   2.4 आन्िररक क्ष्रोि 7132328.00   

२.५ संघीर् र्वत्तीर् 
समातनकरर् 

9500000
0
.
0
0 

  3 संघीर् सरकार 
र्वत्तीर् 
हस्िान्ि
रर्  

  79694095.00 

२.६ संघीर् शशाि अनदुान 2089840
0
0
.
0
0 

  ३.१ समातनकरर् अनदुान 65253086.0
0 

  

२.७ संर्घर् समपरुक अनदुान 0.00   3.2 सशाि अनदुान 14441009.0
0 

  

२.८ संर्घर् र्वशेष अनदुान 5000000.
0
0 

  3.3 र्वशेष अनदुान  0.00   

२.९ प्रदेश समातनकरर् 
अनदुान 

10342000
.
0
0 

  3.4 समपरुक अनदुान  0.00   

२.१ प्रदेश शशाि अनदुान 0.00   4 प्रदेश र्वत्तीर् 
हस्िान्ि
रर्  

  7390338.00 

२.९ प्रदेश समपरुक अनदुान 0.00   4.1 समातनकरर् अनदुान 7390338.00   

२.१० प्रदेश र्वशेष अनदुान 0.00   4.2 शसिा अनदुान  0.00   

३.०० कार्ासंचालन कोष 0.00 5183561.00 4.3 र्वशेष अनदुान  0.00   

३.१ आइटी अर्फसर िलब 0   4.4 समपरुक अनदुान  0.00   

3.2 सडक बोडा 1656089.
0
0 

  5 कार्ासंचालन कोष 
खािाहरु 

0.00 0.00 

3.3न
न 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
र्वतभन्न संस्था 
िथा 
व्र्र्क्तबाट 
प्राप्त  

3527472.
0
0 

  5.1 सडक वोडा नेपाल  1656089.00 1656089.00 

४ प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 0.00 0.00 5.2 कोरोना व्र्वस्थापन 
कोषमा 
खचा  

5821321.00 5821321.00 

4.1 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
राजश्व 
बांडफांड 

0.00   5.3 कमाचारी कल्र्ार् 
कोष  

0.00   

4.2 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
संर्चिकोष 
खचा 

2100000.
0
0 

  5.4 र्वर्वध खचा खािा 0.00   

4.3 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
चाल ुबाट  

९९९४१८.
०
० 

0.00  5.5 
5.5 

कमाचारी कल्र् कोष 0.00   



2 

 

५ धरौटी खािाको आम्दानी 1819173.0
0 

1819173.00 6.0 अन्िर सरकारी 
अर्खिर्ा
री  

0.00 111594410.00 

६ अन्िरसरकारी अर्खिर्ारी 0.00 111594410.00 6.1 वहकेु्षरीर् पोषर्-
36500
1063 

883020.00   

6.1 वहकेु्षरीर् पोषर्-
36500106
3 

883020.0
0 

  6.2 सामार्जक सरुक्षा 
संरक्षर्-
31401
0123 

65642000.0
0 

  

6.2 सामार्जक सरुक्षा संरक्षर्-
31401012
3 

65642000
.
0
0 

  6.3 स्थानीर् पूवााधार 
र्वकास 
साझेदारी
-
36500
1043 

980000.00   

6.3 स्थानीर् पूवााधार र्वकास 
साझेदारी-
36500104
3 

980000.0
0 

  6.4 रार्िर् पररचर्पर 
िथा 
पंर्जकर
र्-
31401
0113 

1076000.00   

6.4 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-
314010113 

1076000.
0
0 

  6.5 रार्िर् पररचर्पर 
िथा 
पंर्जकर
र्-
31401
0114 

110000.00   

6.5 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-
31401011
4 

110000.0
0 

  ७ सामार्जक र्वकास 
मन्राल
र्  

४३०५००   

  ul/a;+u ljz]Zjo/ sfof{s|d  862833.0
0 

    
  

      

  भुमि व्यवस्था कृषि तथा 
सहकारी 
िन्त्रालय  

1777000.
0
0 

    
  

भतुम व्र्वस्था कृर्ष 
िथा 
सहकारी 
मन्राल
र्  

१७७७०००   

6.6 सामार्जक र्वकास 
मन्रालर्  

४३०५००   6.7 गररवसंग र्वशेश्वर्र 
कार्ाक्र
म  

८६२८३३   

  मखुर् मर्न्र  रोजगार 
कार्ाक्रम- 

५१५२६०५     मखुर् मर्न्र  

रोजगार 
कार्ाक्र
म- 

५१५२६०५   

6.7 मखुर् मर्न्र  रोजगार 
कार्ाक्रम-
30100011 

३६३१५६०   6.8 मखुर् मर्न्र  

रोजगार 
कार्ाक्र
म-
30100
011 

3631560   

6.8 मखुर् मर्न्र  रोजगार 
कार्ाक्रम-
30100011 

०   6.9 प्रदेश पवुााधार 
र्वशेष 
कार्ाक्र
म 

३१०४८८९२   

6.9 प्रदेश पवुााधार र्वशेष 
कार्ाक्रम 

३१०४८८९
२ 

  7.0 र्फिाा रकम 29814783.0
0 

29814783.00 

    ० ०   
  

0 0.00 0.00 

७ र्ववध 0.00 0.00 8.0 धरौटी खािाको खचा 414173.00 414173.00 

7.1 चाल ु खचा खािाको खचा 
समार्ोजन 
गदााको बचि 

0.00 0.00 9.0 वैंक मौज्दाि 0.00 59908897.00 

7.2 प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोषमा खचा 
लेर्ख 
आम्दानी 
रकम  

0.00   9.1 संचीि कोष खािा 57698328.0
0 

  

  र्वर्वध खचा खािाको 
आम्दानी 
अन्र् 
आम्दानी  

1111554.0
0 

1111554.00 9.2 कोरोना कोष 
व्र्वस्था
पनको 
खािा 

805569.00   

    0.00   9.3 धरौटी खािा 1405000.00   

        9.4 कमाचारी कल्र्ार् 
कोष 
खािा 

0.00   

        9.5 ममाि सभार कोष 0.00 0.00 

          र्वर्वध खचा खािा 0.00   

  जम्मा  550529090.00   जम्मा  550529090.00 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु बेरुजू रकम 

 • र्वत्तीर् र्ववरर् र्वष्लेषर्   

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 िोकीए अनसुार  नगरपातलकाले 
आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोर्जम छन:् 

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको 
खचा स्पष्ट देर्खन ेगरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.१४१६२७९१।२० ले फरक देर्खएको छ । 

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्त्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• नगरपातलकाले र्स आतथाक वषाको कारोबारलाई आंर्शक रुपमा सरुमा प्रर्वर्ष्ट गरी बाँकी 
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कारोबारहरुलाई सरु प्रर्ाली  म्र्ानअुल रुपमा कारोबार प्रर्वष्टी गरेको]ले बैंक नगदी र्किाबको 
कारोबार र गोश्वारा भौचरको सरुमा प्रर्वर्ष्ट गदाा संखर्ा फरक पनााले समस्ि र्वत्तीर् र्ववरर्को 
शरु्द्िा एर्कन गना सक्न ेआधार देर्खएन । िसथा नगरपातलकाले पूर्ा रुपमा सरुको प्रर्ोग गरी 
आतथाक वषाको सव ैकारोबारको प्रर्वर्ष्ट गनुा पदाछ । 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

2.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको : स्थानीर् िह 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 रु.पमा 
से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्ब 
मोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना गएकोले 
बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी प्रमार् पेश गनुापने रु. 
तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार ३ वटा 

खािाको बाकँी 
बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार ६ वटा 

खािाको बाकँी फरक 

१  ५९९०८८९७ ७४०७१६८८।२० १४१६२७९१।२०  

 

 

 

 

 

 

१४१६२७९१।२० 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका 
अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन : 
 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,  2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ाकं संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको 
ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 

• 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 प्रर्ोग गरेको पाईएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको 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 
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सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

• 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 अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

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

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अन्िमा मार ददइएको िथा इ-टीतडएस गरेको पाइएन। 

• कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,  2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगाव ै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने 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 कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
तनमाार् गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐन, को व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे 
गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकाशंिाः पालना 
भएको पाईएन। 
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• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन । 

• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको ३७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १६ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको 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 नगरी रु. ३०४२१००० 
िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि 
भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु
अतभलेख समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ु
सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को 
बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले 
पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

4.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनु ेसम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी 
सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र  

र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

5.  जग्गा उपर्ोग मापदण्डाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोर्जम स्थातनर् िहले भ-ु 
जोर्खम संवेदनर्शलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्वन्धी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अतधनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमाार् गना स्वीकृिी ददन सक्न ेव्र्वस्था छ।र्स गाउँपातलकाले 
जग्गाको उपर्ोग सम्वन्धी मापदण्ड वनाई लाग ुगरेको देर्खएन।स्थानीर् िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुन ै
क्षेर िोकी त्र्स्िो क्षेरमा वन्ने भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृति, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा 
िर्ार गना र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना प्रार्वतधक कमाचारीवाट नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपालव्ध 
गराउने व्र्वस्था रहकोमा कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन । जग्गाको उपर्ोग सम्वन्धी मापदण्ड िोकी जग्गा 
िथा भवनको प्रकृिी वमोर्जम नक्सा िर्ार िथा स्वीकृतिको व्र्वस्था अपनाउन ुपदाछ। 
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 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐन, को दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा उप प्रमखु ज्रू्ले २०७६।०३।१० गिे रु. ४५ करोड ४१ लाख ३६ हजारको 
बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।११ मा सभाले पाररि गरेको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।३।२१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने 
अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी 
पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

7.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षपेर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर्क्षरेगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् 
िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । कानूनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमा लगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

8.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षरेगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन 
गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐन, मा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार् अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि 

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाकर्वकास ३९७०५००० २३९६४०९३ ६०।३५ 

२ सामार्जकक्षेर २२५२८०००० १९६२७११५५ ८७।१२ 

३ पूवााधारर्वकासक्षेर १०७०८७००० ६०२३०२८१ ५६।२४ 

४ कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक  ७०३००००० ५९५६०४१५ ८४।७२ 

५ र्वत्तीर्व्र्वस्थापनरसशुासन ११७६४००० ७१३०२७० ६०।६१ 

जम्मा ४५४१३६००० ३४७१५६२१४ ७६।४४ 
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उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  सामार्जक क्षेरमा सबैभन्दा बढी 
८७।१२ प्रतिशि र पवुााधारमा सबै भन्दा घटीमा ५६।२४ प्रतिशि रहेको छ । 

10.  खचा तबश्लषेर्ाः  पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु. ४०३८४६०।-  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु. ३८०५२४१६०।- समेि रु. ३८४५६२६२०।- आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु. 
२४७१०२६५६।-- र पूरँ्जगि िफा  रु. ९४२१६७६१।- समेि गरर कुल रु. ३४१३१९४१७। 
खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा १.०५ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा 
पदातधकारी सतबधामा रु. १०३२८५००।- खचा भएको छ र आन्िररक आर्को २५५।७५ प्रतिशि 
रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७२.४० प्रतिशि 
चाल ुर २७.६० प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास 
तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बढी खचा गरेको देर्खन्छ । 
प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास 
तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

11.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक प्रगति र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाचँामा 
चौमातसक प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । कार्ाक्रम अनसुार बजेट खचा गने िर कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको िोर्कएको ढाचँामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार 
बनाउन ुपदाछ । 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

12.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन : 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 हनु े व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि ५३ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि ३७ 
जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका 
दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि १६ 
पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, 

सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु 
र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

13.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,  २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको 
काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ 
को ७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि 
गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथा 
मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा तनम्नानसुार 
प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

14.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,  २०७४ को दफा ११  
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बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक 
प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र 
अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, 
बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख 
ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

15.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा 
भतूमका रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । ररक्त पदहरुको 
पदपूतिा गनुापदाछ । 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 
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16.  सेवा प्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन,  बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नानसुार सेवाप्रवाह गरेको देर्खन्छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 

0 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 1530 

मतृ्र्दुिाा 128 

बसाईसराई दिाा 81 

र्ववाह दिाा 234 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 2 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपर ेसडक तनमाार् 
0 

कालोपर ेसडक ममाि 
0 

ग्राभेल सडक तनमाार् 
0 

ग्राभेल सडक ममाि 
0  

 

17.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम 
स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनु ेप्रगतिका र्ोजना 
छनौट गरर प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना 
२०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट 
भएका र लागि प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका 
र्ोजना देहार् अनसुार छन ्:  

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

22 25 65 30 42 184 

 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु. १० हजार देर्ख ५० लाख सम्मका जम्मा १८४ 
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वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु. १ लाख भन्दा मतुनका मार २२ वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। 
त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना 
व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी 
नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

18.  कानून र सञ्चालन र्स्थति :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन,  िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म २५ वटा ऐन  समेि जम्मा ७३ वटा काननु तनमाार् 
गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  ।  

 

19.  न्र्ार्ीक सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाकी १० र र्ो बषा थप भएको ३१ गरी कुल ४१ र्ववाद दिाा भएकोमा १२ वटा 
मार  फर्छ्यौट  भई २९ बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर  
फर्छ्यौट  वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

20.  आन्िररक लेखापरीक्षर् : 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 मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर नगर पातलकाले 
र्स वषाको आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथा काननुमा िोर्कए 
बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई 
प्रभावकारी बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

21.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं 
आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आर्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने 
व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा 
गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्न ेसंभावना रहन्छ । िसथा 
र्स नगरपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

22.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नपेालको संर्वधानको धारा २२७ मा नगरसभाका सदस्र्ले 
पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली प्रदेश संसदले स्थानीर् 
िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन,  २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु. १०३२८५००।-  सरु्वधा वापि भकु्तानी 
भएको छ । 
तस.नं र्ववरर् प्रमखु/ उपप्रमखु/ वडाअध्र्क्ष कार्ापातलका सभाका जम्मा 
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अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष १३ जना सदस्र् ८ 
जना 

सदस्र् 
४६ 

जना 
१ अनगुमन खचा  १८००

० 

१४००० ८००० ५००० २५०० 

१०३२८५०० 

२ र्वधिु िथा उजाा खचा ४००० ३००० १००० ५०० ५०० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ३००० ३००० ३००० १५०० १००० 

४ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट ३००० ३००० ३००० १५०० १००० 

५ इन्धन खचा  ८००० ७००० २५०० ० ० 

 ६ अतितथ सत्कार ५००० ५००० ५००० १५०० १००० 

७ खानेपानी/तबजलुी/ 

सरसफाई ५००० ४००० २००० १५०० ५०० 

८ चाडपवा खचा ० ० ० ० ०  
 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

23.  अनदुान र्फिाा : संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनु ेसमपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा 
र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् अनसुार २०७७ असार मसान्िमा देहार्बमोर्जमको 
अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको रु. २१५८६८८०  तमति २०७७ भाद्र मर्हनामा र्फिाा गरेको छ ।  

 

 

 

24.  महोत्सव िथा अन्र् खचा : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, 
र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्न े कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । िर 
गाउँपातलकाले र्स वषा नगर महोत्सवमा रु. ८ लाख खचा गरेको छ । 

 

25.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन,, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु.९ करोड ४२ लाख  पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर 
पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली, नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन,  तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली, बमोर्जम 
खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

26.  सवारीसाधन खररद : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले २ थान मोटरसाइकल साधन रु. ५१००००।- खररद गरेको छ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
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27.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु. ६५ लाख प्राप्त हनु ेप्रक्षपेर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
रु. ४० लाख अथााि अनमुान भन्दा ३३ प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् 
स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन 
आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

28.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

३२२२५१२५४ ४०३८४६० १२.५ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा १२.५ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

29.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ैवडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान 
गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद 
छपाउन ेजोर्खम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहा ँकार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिाः 
कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि 
ब्र्वस्थापन गना र्वशषे ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

30.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम 
तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न ेव्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि १३ वटा वडा पातलका 
प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन 
। र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, 
जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको 
आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशषे ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

31.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी : आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । 
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िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु. १४७१३४।- कट्टी गरी नगरी 
फमालाई न ैभकु्तानी ददएको देर्खएको  कर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुापने रु. 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर रकम ५० प्रतिशि 
रकम 

२४७।०७७।१।२
४ 

सेवक तनमाार् सेवा ३०३६७५७
०३ 

२५५७८६८ २९४२६८ १४७१३४ 

 

 

१४७१३४ 

 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

32.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि 
अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि 
अनमुान बरावर न ै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा 
आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न 
गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुार तबलमा खलुाउनपुने 
िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए वा नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुारको 
उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ा सम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

33.  लागि सहभातगिा : पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्न े आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा 
सहभातगिा वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त 
भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि 
सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ् । अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्न े
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

34.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमाार् कार्ामा डोजर, 
एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावली,को प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग 
गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा 
सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । पातलका अन्िगाि 
सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले 
डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावली,को व्र्वस्था 
बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकबाट तसफाररश गराई गाउँ कार्ापातलकाबाट सहमति तलएको पाइएन 
।पातलकाले तनर्मको पालना गरी कार्ा गराउनपुदाछ । 

 

35.  मेर्शनको दर : नगरपातलकाले दर र्वष्लेषर् गदाा १२० तसतस, २१०—२२० तसतस, ३२० तसतस 
क्षमिाको एक्साभेटर मेर्शनको प्रतिघण्टा भाडाको फरक फरक र्जल्ला दररेटको आधारमा नरम माटो 
कडा माटो नरम चट्टान मेतडर्म  र कडा चट्टानको कार्ाको दररेट तनधाारर् गरेको छ । उपभोक्ता 
सतमतिले पेश गरेका तबल िथा कागजािबाट मेर्शनको क्षमिा नखलेु पतन धेरै जसो उपभोक्ता सतमतिले 
२१०—२२० तसतसका उपकरर्को दर अनसुार  भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्सवाट साना क्षमिाका 
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मेर्शनको प्रर्ोग गरी ठूला क्षमिाका मेर्शनको दरवाट भकु्तानी हनु सक्ने, ठूला क्षमिाका मेर्शनले गने 
काम र साना क्षमिाका मेर्शनको काम एउटै दरमा भकु्तानी हनु सक्न े देर्खएकोले र्समा र्वश्वस्ि 
हनुसक्न ेआधार भएन ।अि: र्स प्रकारको दररेट उपर्कु्त देर्खदैन ।औषि दर तलई एउटा दररेट 
कार्म गना उपर्कु्त देर्खन्छ ।गाउँपातलकाले उपभोक्ता सतमति माफा ि गरेका तनमाार् कार्ाका केही 
उदाहरर्हरू तनम्नानसुार छन : 
 

गो भौ नं उपभोक्ता सतमति प्रार्वतधक मूल्र्ाकंन 
रकम 

श्रमदान एक्साभेटर 
९४।०७७।९।१२ तसमिैरी िार सडक तनमाार् ३६६७३३७।९८ ६६७३३७।९८ १२२५००० 
९१।०७।१।२८ दानी र्पपल वफेलगाउं सडक २७६९००५।९३ ५६९००५।९३ १४००००० 

७।०७७।३।२३ गतछाना लर्वसा सडक ६०६४१११।०५ ११६४१११।०५ २४००००० 

९।०७७।३।२९ िार सडक तनमाार् २४६५५९३।७६ ५२५१९३।७६ १७२२००० 

७।०७७।२।१४ बाउसेखोला लह मन्चौर सडक १५१८५०० ३१८५०० ७५००००  
36.  जर्टलसंरचना तनमाार् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 

सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर 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 व्र्वसार्ीबाट बोलपर माफा ि प्रतिस्पधाा बाट गराउन ुउपर्कु्त देर्खन्छ । र्सका केही 
उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गोभौनं./तमति 

 

उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

२४७।०७७।१।२४ भवन तनमाार् उस स्वास्थर् भवन २५५७८६८ 

१०८।०७७।२।२० नगरपातलका भवन पातलका कार्ाालर् भवन ४५५०००० 

२३१।०७७।३।३१ भवन तनमाार् उस वडा नं ४ कार्ाालर् भवन १८४६७२० 

९४।०७७।९।१२ सडक तनमाार् तसमिौर िार सडक ३०००००० 

७।०७७।२।४ सडक तनमाार् वाउसेखोला मन्चौर सडक १२००००० 
 जम्मा   

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 

37.  उपभोक्ता सतमतिलाई तसमाभन्दा बढीको कार्ा : सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागि अनमुान भएको सोही आतथाक वषा तभर सम्पन्न गना सर्कने 
तनमार्ा कार्ा मार सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कने िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवृर्र्द् 
कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनुे व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले रु. १०९७६१७३।९४  लागि अनमुान भएको बहवुर्षार् भवन तनमाार् र्ोजनामा 
पातलकाले रु. ९९०००००।- र जश्रमदानबाट रु. १०९७६१७।- बेहोने गरी उपभोक्ता सतमतिबाट 
गराएको पाइर्ो । जसमा र्स वषा रु. ४५५००००।- खचा लेखेको छ । 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् लागि अनमुान भकु्तानी रकम 

कैर्फर्ि 

६।०७६।७।८ र 
१०८।०७७।२।२० 

भवन तनमाार् उपभोक्ता 
सतमति 

कार्ाालर् भवन तनमाार् १०९७६१७३।९४ ४५५००००। आ व ०७५।७६ 
मा शरुु भएको 

सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुे गरी र्स्िा ठुला आर्ोजना तनमाार्को 
कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाात्मक र तमिव्र्र्ी हनुे गरी बोलपरको माध्र्मबाट हनुपुदाछ 
। 

 

38.  सव कन्याक्टरबाट काम गराएको : सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को  
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उपतनर्म १० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र 
कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्ट्रर्ाक्टरबाट काम गराउन सर्कने छैन भन्ने उल्लेख छ । देहार्का 
उपभोक्ता सतमतिले सडक तनमाार्को काम आफै गने गरी सम्झौिा गरेकोमा देहार्का तनमाार् 
व्र्ावसार्ीबाट काम गराएको देर्खर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराउन ेउपभोक्ता 
सतमति, जाँचपास गने प्रार्वतधक िथा तसफाररस किाा एवं अनगुमन किाालाई र्स सम्बन्धमा र्जम्मेवार 
वनाउन ु पदाछ । साथै तनमाार् व्र्ावसार्ीबाट कम मूल्र्मा काम गराई बढी भकु्तानी तलएको 
देर्खएकोले असलु गनुापने  रु. 

 

 

 

 

 

५०७५००० 

 गो भौ नं र्ववरर् भकु्तानी रकम सव कन्ट्रर्ाक्टर भकु्तानी रकम श्रमदान बढी भकु्तानी 

९४।०७७।९।१२ तसमिैरी िार सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमति ३०००००० र्तुनट ग्रपु कन्स्ट्रक्सन प्रा तल १२२५००० ६६७३३७।९८ १७७५००० 

९१।०७७।१।२८ दानी र्पपल बफेल गाउं सडक २२००००० जेतनसा कन्स्ट्रक्सन १४००००० ५६९००५।९३ ८००००० 

७।०७७।३।२३ गतछाना लर्वसा सडक ४९००००० जर्र्न्ि तनमाार् सेवा २४००००० ४५६२३९ २५००००० 

जम्मा ५०७५०००  
39.  संघीर् संर्चि कोषमा रकम र्फिाा नगरेको : संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध 

बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको 
अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाले शसिा चाल ु
कार्ाक्रम अन्िरगि िपर्शलमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न तमतिमा तलएका कार्ाक्रम पेश्की रकम 
फर्छ्यौट गदाा खचा  नभइ र्फिाा भएको रु. ५०६००० संघीर् संर्चि कोष/ प्रदेश संर्चति र्फिाा 
पठाउन ुपनेमा स्थानीर् संर्चि कोषमा जम्मा भएकोले उक्त रकम सम्बर्न्धि (संघीर् संर्चि कोष/ 
प्रदेश संर्चि कोष) मा फिाा पठाउन ुपने रु. 

क्र.  स. र्ववरर् खचा नभइ स्थानीर् संर्चिकोषमा जम्मा भएको रकम 

१ तनतसाङ तनरीक्षक श्री भगविी कुमारी बोहराबाट  १८८००० 
२ स्वास्थर् चौकी कैना इन्चाजाबाट १६००० 

३ तस.अ.हे.व.श्री प्रचण्ड कुमार काकीबाट ३०२००० 
जम्मा ५०६०००  

 

 

 

 

 

 

५०६००० 

 र्शक्षा िफा   

40.  तनकासा अतभलेख िथा माग फाराम प्राप्त नभएकोाः स्थानीर् र प्रदेश िहमा शसिा एव र्शक्षा र्वकाश 
िथा समन्वर् इकाइबाट कार्ाान्वर्न हनुे कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।०७७ को खण्ड २ 
मा स्थानीर् िहले कार्ारि र्शक्षकको िलब भत्ता सम्बन्धी एर्कन र्ववरर् र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् 
ईकाईबाट प्राप्त गरी वा अध्र्ावतधक गरी सोही अनसुार दरबन्दीमा, राहि कोटामा र प्रा. र्व. 
धारिफा का अनदुानमा कार्ारि र्शक्षकका लातग र्वद्यालर्बाट प्राप्त माग फारम रुजू गरी अनदुान 
उपलब्ध गराउनपुने व्र्वस्था छ । साथै र्शक्षा तनर्मावली, २०५९ को तनर्म १७९ मा कुन ै
कामको लातग आबश्र्कभन्दा बढी रकम माग गने र तनकासा ददन ेपदातधकारीलाई कानून बमोर्जम 
कारबाही गरी बढी तनकासा वा खचा भएको रकम असलु उपर गररन ेउल्लेख छ । नगरपातलकाले र्ो 
वषा ७१ र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुको लातग प्रथम चौमातसकमा  रु. ३ करोड ५१ लाख ६१ हजार, 
दोस्रो चौमातसकमा रु. २ करोड ९३ लाख र िेस्रो चौमातसकमा रु. २ करोड ८२ लाख ४६ हजार 
गरी जम्मा रु. ९ करोड २७ लाख ७ हजार र्शक्षकको िलब भत्ता वापि तनकासा भएकोमा लेखा 
परीक्षर्को क्रममा नमूना छनोटको आधारमा १६ वटा र्वद्यालर्को ३ वटै चौमातसकको माग फाराम 
माग गररएकोमा प्रथम िथा दोस्रो चौमातसकको केही र्वद्यालर्को मार माग फाराम प्राप्त भएको र 
िेस्रो चौमातसकको कुन ै पतन माग फाराम प्राप्त हनु सकेन । नगरपातलकाले र्वद्यालर्गि रुपमा 
र्शक्षकको नामा नामेसी सर्हिको तनकासाको अतभलेख समेि राखेको छैन । िीन वटै चौमातसकको 

 



15 

 

तनकासाको र्शक्षकहरुको नाम नामेसी सर्हिको माग फाराम र अतभलेख प्राप्त नहुँदा र्शक्षकहरुको 
वास्िर्वक िलब िथा ग्रडे तभडान गना सर्कएन साथै िलब भत्ता तनकासाको र्थािा र्स्थि समेि र्र्कन 
गना सर्कएन । िसथा नगरपातलका अन्िरगिका र्वद्यालर्हरुमा तनकासा भएको िीन वटै चौमातसकको 
तनकासा सम्बन्धमा आवश्र्क छानर्वन हनु ुपदाछ । 

41.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा : र्स नगरपातलका अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि 
र्वतभन्न िहका ७१ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको 
संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 

l;=g+= ljwfnosf] gfd lzIfs b/aGbL kbk"lt{ 
kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 
ljwfyL{ ;+Vof 

१ श्री तरभवुन मा र्व दल्ली १५ ८ ७ ९८५ 
२ श्री तसर्द्साइ कुवारी प्रा र्व पाली ५ ५ २ ११० 

३ श्री र्शवशंकर आ र्व कल्पि ५ ३ २ ३०९ 

४ श्री नेपाल रार्िर् प्रा र्व र्चउरी ३ ३ ० १४४ 

५ श्री लक्ष्मी पाखा प्रा र्व ठुलावगर २ १ १ ३१ 

६ श्री जनर्प्रर् प्रा र्व जरेुली ४ २ २ ६६ 

७ श्री जनआदशा प्रा र्व ज्ञ्र्ानेचैर ३ २ १ ४७ 

८ कातलका प्रा र्व गरी १ २ २ १५३ 

९ श्री जनक आ र्व डाँडगाउ ५ ३ २ २३६ 

१० सरु्ोदर् मा र्व कैना ९ ६ ३ २४६ 

११ कैलास कन्र्ा आ र्व कट्कै ६ ४ २ ३३५ 

१२ ने रा प्रा र्व चाउलेचौर ५ ३ २ ८६ 

१३ करुर्ोदर् प्रा र्व करुवा ५ ३ २ ८९ 

१४ श्री जनजागरर् प्रा र्व मानचौर ३ २ १ ४७ 

१५ श्री भानभुत्त प्रा र्व लँह ५ २ ३ ८५ 

१६ श्री जनिा प्रा र्व र्पपलचौर ४ २ २ २८ 

१७ श्री र्हमालर् प्रा र्व भािर्चउरा ३ १ २ ५२ 

१८ श्री ज्ञानोदर् प्रा र्व वाउसेखोला ५ १ ४ ६३ 

१९ श्री भानभुत्त मा र्व लँह १४ ८ ६ ३९९ 

२० श्री इन्द्रधनशु प्रा र्व पोखरा ५ २ ३ १२१ 

२१ श्री जनकल्र्ार् आ र्व रघनाथ ६ ४ २ २७० 

२२ श्री गरे्श प्रा र्व लर्वसा ५ २ ३ १०३ 

२३ श्री ने रा प्रा र्व एरारी ५ २ ३ १०० 

२४ श्री सरस्विी प्रा र्व मलुी ४ २ २ ११७ 

२५ श्री जनुी बालसंरर् मा र्व तसके ८ ५ ३ ४१२ 

२६ जनर्प्रर् प्रा र्व र्पउली ४ २ २ ११२ 

२७ र्वरेन्द्र प्रा र्व भारगाउ ५ २ ३ ९३ 

२८ कातलका प्रा र्व गछीना ५ १ ४ १७८ 

२९ तनमाज्र्ाति आ र्व थाप्ला ५ ३ २ १८० 

३० तरभवुन प्रा र्व दल्ली ५ ३ २ १८२ 

३१ सरस्विी प्रा र्व काडँादल्ली ५ ३ २ ५९ 

३२ सरस्विी प्रा र्व बफेलगाँउ ५ ३ २ ३७ 

३३ जनर्वकास आ र्व खगेनकोट ५ ३ २ ९६ 

३४ श्री पन्चभर्ार मा र्व र्जकुवा ९ ६ ३ ४११ 

३५ श्री जानकी मा र्व मैदे ८ ५ ३ २६४ 

३६ श्री मष्ट प्रा र्व कार्खेि ३ १ २ ६५ 

३७ ने रा प्रा र्व लपुाना ३ १ २ ८४ 
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३८ श्री लेकबेसी प्रा र्व मन्मै ४ २ २ १८१ 

३९ श्री गरे्श प्रा र्व मालवुािरा ४ २ २ ६८ 

४० श्री मष्ट प्रा र्व भरगाँउ ३ १ २ ६४ 

४१ श्री र्हमालर् प्रा र्व मंसीरी ५ ३ २ ६२ 

४२ श्री तरभवुन मा र्व िारँ ६ ३ ३ ३८२ 

४३ श्री जनस्वास्थर् प्रा र्व बाँसकोट ५ ३ २ ११७ 

४४ श्री महादेव प्रा र्व घरंगा ५ ३ २ १९९ 

४५ श्री िपोभमुी मा र्व ध्र्ारगाँउ ९ ६ ३ २८९ 

४६ श्री जनर्वकास आ र्व राउिगाँउ ५ ३ २ १५८ 

४७ श्री जनिा प्रा र्व दम्का ५ २ ३ ८७ 

४८ श्री र्वुाबषा प्रा र्व बातनर्ा ँगाँउ ५ २ ३ ८७ 

४९ श्री मष्ट प्रा र्व र्हिनगाँउ ४ २ २ ६५ 

५० श्री गरे्श आ र्व चौखा ५ ३ २ १९८ 

५१ श्री र्वरेन्द्र र्हमालर् मा र्व िल्ल ु १४ ८ ६ ७५१ 

 श्री नेपाल रार्िर् मा र्व अउलगिुाा ८ ५ ३ ३०२ 

५३ श्री बालज्ञ्र्ार्ज्र्ोति प्रा र्व 
डाँडामातथ ३ १ २ १०१ 

५४ श्री दतलि प्रा र्व बाँर्ाकाँडा ँ ४ २ २ १३९ 

५५ श्री  र्वरेन्द्र र्हमालर् प्रा र्व िल्ल ु ५ ३ २ २४५ 

५६ श्री भगविी आ र्व खातिगिुाा ५ १ ४ ३०७ 

५७ श्री लक्ष्मी प्रा र्व तसउना ५ १ ४ ८८ 

५८ भगविी प्रा र्व फुम्दा ४ १ ३ ८९ 

५९ बालर्हि प्रा र्व सरुखाली ३ ० ३ ५१ 

६० नमनुा प्रा र्व पारीकरुवा ३ ० ३ ७० 

६१ रामभत्त प्रा र्व अउल ४ ० ४ ३९ 

६२ र्हमालचलुी प्रा र्व खन्टाकुरा ३ ० ३ ४६ 

६३ तसिा प्रा र्व गराग्ली ४ ० ४ ६२ 

६४ जनकल्र्ार् प्रा र्व काप्रा ३ ० ३ ९५ 

६५ सरु्ार्करर् प्रा र्व हलचौर ५ ० ५ १५१ 

६६ जनसेवा प्रा र्व रु.प ४ ० ४ ६९ 

६७ तसजाना प्रा र्व दाररमपाटा ४ ० ४ २६ 

६८ समाज पररविान प्रा र्व ध्र्ारगाँउ २ ० २ ५६ 

६९ महादेव प्रा र्व पवुाडाँडा २ ० २ ४६ 

७० श्री लातलगरुाँस प्रा र्व सानावन २ ० २ ३८ 

७१ जनएकिा प्रा र्व रग्दा ३ ० ३ ३२ 

जम्मा  २२४ ० ० १११५५ 

 

     मातथ उर्ल्लर्खि प्राप्त र्शक्षक दरबन्दी िथा पदपतुिा र र्वद्याथी संखर्ाको र्वश्लषेर् गदाा        

श्री सजृना प्रा. र्व. दाररमपाटामा २६ जना र्वद्याथी भएकोमा ४ जना र्शक्षक रहेका छन ्र र्शक्षक 
र्वद्याथी अनपुाि १:६.५ छ भने श्री श्रीभवु मा.र्व. दल्लीमा ९८५  जना र्वद्याथीको लातग  १५  
र्शक्षक छन ्र अनपुाि १:६५.७ छ । नगर पातलकाले र्वद्याथी अनसुार र्शक्षकको दरबन्दी तमलान 
िथा र्वद्याथी संखर्ा कम देर्खएको र्वद्यालर्हरु मजा गने िफा  ध्र्ान ददनपुछा । 

42.  बढी तनकासा :र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको कार्ाक्रम कार्ान्वर्न परु्स्िका  आव 
२०७६/०७७ को खण्ड-२ स्थानीर् िहबाट सम्पादन हनुे शसिा अनदुानका सव-वजेट 
उपर्शषाकहरुका कार्ाक्रम कार्ान्वर्न प्रकृर्ा एवं मापदण्डको र्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.8 मा प्रति 
र्वद्याथी इकाइ लागिका आधारमा प्रारर्म्भक वाल र्वकासको लातग प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु. 500 
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का दरले अनदुान ददने व्र्वस्था छ । साथै उक्त परु्स्िकामा सम्वर्न्धि र्वद्यालर्ले शैर्क्षक िथर्ांक 
(IEMIS) भदाा प्रारर्म्भक वालकक्षाको िथर्ांक अतनवार्ा र.पमा भने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले 
प्रारर्म्भक वाल र्वकास वापि ९८३ र्वद्याथीका लातग प्रति र्वद्याथी रु.500/- का दरले तनकासा 
भएको छ IEMIS  report  मा ६३१ जना प्रारर्म्भक वाल र्वकासका र्वद्याथी रहेकोमा ३५२ बढी 
र्वद्याथीलाई बढी तनकासा गएको असलु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

१७६००० 

43.  बढी तनकासा : र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको कार्ाक्रम कार्ान्वर्न परु्स्िका  आव 
२०७६/०७७ को खण्ड-२ स्थानीर् िहबाट सम्पादन हनुे शसिा अनदुानका सव-वजेट 
उपर्शषाकहरुका कार्ाक्रम कार्ान्वर्न प्रकृर्ा एवं मापदण्डको र्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.8 मा 
तसकाइका लातग तनरन्िर र्वद्याथी मूल्र्ांकन, आवश्र्क सामाग्री, सधुारात्मक र्शक्षा अनदुान, कक्षा-1 
मा नर्ाँ भनाा भएका र्वद्याथीको पोटाफोतलर्ो समेिका लातग प्रति र्वद्याथी रु.100 का दरले अनदुान 
ददने व्र्वस्था छ नगरपातलकाले उक्त व्र्वस्था बमोर्जम IEMIS report अनसुार १३४७ जना 
र्वद्याथीको लातग अनदुान ददनपुनेमा १८०५ जनाको लातग ददएकोले ४५८ बढी र्वद्याथीका लातग बढी 
तनकासा ददएको असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

४५८०० 

44.  बढी तनकासा : र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको कार्ाक्रम कार्ान्वर्न परु्स्िका  आव 
२०७६/०७७ को खण्ड-२ स्थानीर् िहबाट सम्पादन हनुे शसिा अनदुानका उपर्शषाकहरुका 
कार्ाक्रम कार्ान्वर्न प्रकृर्ा एवं मापदण्डको र्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.8 प्रति र्वद्याथी लागिका 
आधारमा र्शक्षर् तसकाइ सामग्री िथा बकु कनार व्र्वस्थापनका लातग प्रति र्वद्याथी लागिका 
आधारमा अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ ।िपर्शल अनसुार IEMIS प्रतिवेदन भन्दा बढी 
र्वद्याथीको र्हसाव गरी तनकासा ददएको रु. 
क्र
स 

कक्षा अनदुान 
दर 

भकु्तानी ददएको 
र्वद्याथी संखर्ा 

IEMIS अनसुारको 
र्वद्याथी संखर्ा 

बढी र्वद्याथी 
संखर्ा 

बढी भकु्तानी रकम 

१ 1-5 150 ५७८१ ४२३७ १५४४ २३१६०० 

२ ६-१० २०० ३३३२ १९७१ १३६१ २६६२०० 

३ 11-12 २५० ८३० ४९५ ३३५ ८३७५० 

जम्मा ५८१५५०  

 

 

 

 

 

५८१५५० 

45.  बढी तनकासा : र्शक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको कार्ाक्रम कार्ान्वर्न परु्स्िका  आव 
२०७६/०७७ को खण्ड-२ स्थानीर् िहबाट सम्पादन हनुे शसिा अनदुानका सव-वजेट 
उपर्शषाकहरुका कार्ाक्रम कार्ान्वर्न प्रकृर्ा एवं मापदण्डको प्रकरर् नं ४ र्क्रर्ाकलाष 7.2.1.1 
सावाजतनक र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि र्वद्याथीका लातग छारवृति अनदुान उपलब्ध गराउने र साथै 
प्रकरर् नं. 4.2 मा गैरआवतसर् छारवृति अन्िरगि IEMIS प्रर्वष्ट िथर्ाकंलाई सम्बर्न्धि 
र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ांक सँग सत्र्पन गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि 
गरर सोको आधारमा १ देर्ख ८ सम्मका छाराहरुलाई छारवृति रकम अनदुान ददन ेव्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले  IEMIS  ररपोटा अनसुार २९६९ छाराहरुलाई छारबरृ्त्त उपलब्ध गराउन ु पनेमा 
४२७३ जनालाई छारबरृ्त्त उपलब्ध गराएकोले १३०४ बढी तबद्याथीलाई रु. ४०० प्रति र्वद्याथीका 
दरले  हनु आउन े रु. ५२१६००।- बढी तनकासा ददएकोले उक्त िथर्ांक भन्दा वढी र्वद्याथी 
अनसुार भकु्तानी ददएकोले असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

५२१६०० 

46.  पाठ्यपसु्िक दररेट : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका कृ्रर्ाकलाप नं. 2.४.६.१ मा स्थानीर् िहले 
सम्बर्न्धि र्वधालर्को र्थाथा िथर्ाकंसंग सत्र्ापन गराई र्वधाथी संखर्ाको आधारमा आवश्र्क 
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कक्षागि र र्वषर्गि पाठ्यपसु्िकको संखर्ा एर्कन गरर जनक र्शक्षा सामाग्री बाट िोर्कएको दररेट 
अनसुार ७५% तनकासा ददने र सोही रकमबाट शैर्क्षक सरको सरुुमै पाठ्यपसु्िक खररद गरर र्वधाथी 
भनाा संगै पाठ्यपसु्िक उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 
ददँदा िपर्शल अनसुार IEMIS िंथर्ाकमा उर्ल्लर्खि र्वद्याथी संखर्ा भन्दा बढी र्वद्याथी संखर्ा उल्लेख 
गरी अनदुान तनकासा ददएको रु. 15८२८४७।- असलु गनुापने रु. 

कक्षा र्विररि दर भकु्तानी भएको 
र्वद्याथी संखर्ा 

IEMIS अनसुारको 
र्वद्याथी संखर्ा 

बढी र्वद्याथी संखर्ा रकम 
कक्षा-1 518 १८१३ १३४७ ४६६ २४१३८८ 
कक्षा-2 257 ११८१ ९०२ २७९ ७१७०३ 
कक्षा-3 317 १०२७ ७७० २५७ ८१४६९ 
कक्षा-4 370 ८५६ ६२१ २३५ ८६९५० 

कक्षा-५ ४०५ ९१६ ५९७ ३१९ १२९१९५ 

कक्षा-६ ७६९ ७९२ ५६१ २०८ १५९९५२ 

कक्षा-७ ८७० ७१८ ४२० २९८ २५९२६० 

कक्षा-८ ८९७ ९४५ ५४९ ३९६ ३५५२१२ 

कक्षा-९ ४८५ ४१० २०६ २०४ ९८९४० 

कक्षा-१० ८८९ ४६७ २६५ २०२ ९८७७८ 
जम्मा १५८२८४७  

 

 

 

 

 

१५८२८४७ 

47.  बढी भकु्तानी : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका र्क्रर्ाकलाप नं. 2.४.६.१ मा स्थानीर् िहले 
सम्बर्न्धि र्वधालर्को र्थाथा िथर्ाकंसंग सत्र्ापन गराई र्वधाथी संखर्ाको आधारमा आवश्र्क 
कक्षागि र र्वषर्गि पाठ्यपसु्िकको संखर्ा एर्कन गरर जनक र्शक्षा सामाग्रीबाट िोर्कएको दररेट 
अनसुार ७५% तनकासा ददने र सोही रकमबाट शैर्क्षक सरको सरुुमै पाठ्यपसु्िक खररद गरर र्वधाथी 
भनाा संगै पाठ्यपसु्िक उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 
ददँदा िपर्शल अनसुार िोर्कएको दर फरक पारी भकु्तानी ददएकोले उक्त बढी भकु्तानी भएको रु. 
३१४२८ असलु गनुापने रु. 

कक्षा भकु्तानी ददएको 
र्वद्याथी संखर्ा 

भकु्तानी ददएको दर भकु्तानी ददन ुपने दर फरक दर बढी तनकासा 
रकम 

कक्षा ५ ९१६ ४०५ ३७२ ३३ ३०२२८ 

कक्षा ९ ४१० ४८५ ४८२ ३ १२०० 

जम्मा ३१४२८  

 

 

 

 

 

३१४२८ 

 

 

 

 

48.  र्वद्यालर् भवन तनमाार्ाः  स्थानीर् र प्रदेश िहमा  सशिा अनदुान एवं र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् 
इकाईबाट कार्ाान्वनर्न हनु े कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका आ.व.२०७६/०७७ खण्ड २ को 
र्क्रर्ाकलाप नं ११.१.२.१ र्वद्यालर् भौतिक पवुााधार तनमाार् अनदुान िफा  स्थानीर् िहबाट र्वद्यालर् 
तनमाार् कार्ा वापि रकम प्राप्त गने र्वद्यालर्हरुले आतथाक वषाको जेठ मसान्ि सम्ममा कार्ा सम्पन्न 
गनुा पने र र्सरी भवन तनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापने र्वद्यालर्हरुले असार १५ सम्म कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार िथा प्रमार्र्ि गनुा पने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर्पशल अनसुारका ७ वटा 
र्वद्यालर्लाई दईु कोठे भवन तनमाार् गना कार्ाक्रम अनदुान प्रति र्वद्यालर् १६ लाख र त्र्समा 
तनम्नानसुार पातलकाको रकम िथा श्रमदान समेि समावेश गरी लगि र्स्टमेट िर्ार गरी र्वद्यालर्सँग 
सम्झौिा गरी प्रति र्वद्यालर् ५ लाख २८ हाजार पेश्की उपलब्ध गराएकोमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न 
छन ्: 

र्वद्यालर्को 
नाम 

कार्ाक्रम 
अनदुान रकम 

न.पा.बाट 
थप रकम 

श्रमदान 
रकम 

कुल ल.ई. रतनङ र्वल 
रकम/खदु 
काम भएको 

श्रमदान कट्टी 
गरी भकु्तानी 

रकम 

१६ लाख 
मध्रे् र्फिाा 
गरेको रकम 

जन कल्र्ार् 
आ.र्व. 

१६००००० ३५०००
० 

९९९३९८ २९२९८९८ २७२४२९१ १७९५०३५ - 

तनमाल ज्र्ोति 
आ.र्व. 

१६००००० ४००००
० 

९७९४६८ २९५९४६८ १६८९२५७ ११३२४६१ ४६७५३९ 
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सरस्विी प्रा.र्व. १६००००० ४००००
० 

१०३६२४
६ 

३०१६२४६ १९४३६३४ १०३१०९७ ५६८९०३ 

लेखवेशी प्रा.र्व. १६००००० ३५०००
० 

९९१८१५ २९४१८१५ १९७८४५५ १३००६३६ २९९३६४ 

कैलाशकन्र्ा 
प्रा.र्व. 

१६००००० ४००००
० 

८३२३३१ २८१२८३१ २३२१२०३ १६३३८९५ - 
जनस्वास्थर् 
आ.र्व. 

१६००००० ४००००
० 

१११९०९
२ 

३०९९०९२ ५४७०८८ ३४५५३६ १२५४४६४ 

ज्ञानोदर् प्रा.र्व. १६००००० ४००००
० 

९६७४२० २९४७४२० २१३४५१० ११५८६१२ ४४१३८८ 

       ३०३१६५८ 

मातथ उल्लेर्खि ९ वटा र्वद्यालर्हरुको लागि अनमुान अनसुार २ कोठे पक्की भवन तनमाार्को लातग प्राप्त 

अनदुान प्रति र्वद्यालर् रु. १६ लाख मध्रे् आ.व. को अन्िसम्म रतनङ र्वल अनसुारको काम मार सम्पन्न 
भइ ५ वटा र्वद्यालर्को बाकँी रकम रु. ३०६१६५८ र्फिाा (र्फ्रज) भएको छ भने र्वद्यालर्हरुको 
तनमाार् कार्ा अधरुो रहेको छ । अि: नगरपातलकाले आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरी तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न गनुा पदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

48.1  पेश्की : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथाक बषाको अन्त्र्सम्ममा 
पेश्की  फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाले जनस्वास्थर् आ.र्व.लाई उपलब्ध 
गराएको रु. ५२८०००।- पेश्की रकम मध्रे् आ.व.को अन्त्र्सम्म रु.३४५५३६।- मार फर्छ्यौट 
भई रु. १८२४६४।– पेश्की बाँकी रहेकोले तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुापने रु.=== 
 

 

 

 

१८२४६४ 

49.  शौचालर् तनमाार्ाः- स्थानीर् र प्रदेश िहमा  सशिा अनदुान एवं र्शक्षा र्वकास िथा समन्वर् इकाईबाट 
कार्ाान्वनर्न हनु ेकार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका आ.व.२०७६/०७७ खण्ड २ को ८.६ मा स्थानीर् 
िहले उक्त परु्स्िकाको अनसूुची ५ मा उल्लेर्खि आधार अनसुार र्वद्यालर् छनोट गरी WASH सरु्वधा 
भएको शौचालर् तनमाार्को लातग प्रति र्वद्यालर् रु. ७ लाख अनदुान ददन े व्र्वस्था छ । र्स 
सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ् 

 

49.1  र्शवशंकर आधारभिु र्वद्यालर्को शौचालर् तनमाार् गना श्रमदान समेि रु. ९४२५३६ को लागि 
अनमुान िर्ार गरी शौचालर् तनमाार्कार्ा गराउदा आ.व.को अन्त्र् सम्म जम्मा रु. ५५८०८४।- को 
काम भइ श्रमदान घटाइ जम्मा रु. ४१४४६७।- भकु्तानी भएको छ । र्सरी शौचालर् तनमाार् 
काम सम्पन्न भएको छैन । नगरपातलकाले ७ लाख अनदुान मध्रे् भकु्तानी भइ बाँकी रहेको रकम 
रु. २८५५२३।- र्फिाा गरेको छ । तनमाार् कार्ा अधरुो रहेको अवस्थामा समेि नगरपातलकाले 
कानून र कार्ाान्वर्न परु्स्िका र्वपररि रु. ५५८०८४।- को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको छ 
। 

 

49.2  तरभवुन माध्र्ातमक र्वद्यालर् िाँरको शौचालर् तनमाार् गना श्रमदान समेि रु. ८९८८८०।- को 
लागि अनमुान िर्ार गरी शौचालर् तनमाार्कार्ा गराउदा आ.व.को अन्त्र् सम्म जम्मा 
रु.४१५९१९।- को काम भइ श्रमदान घटाइ जम्मा रु. ३२३८७६।- भकु्तानी भएको छ । र्सरी 
शौचालर् तनमाार् काम सम्पन्न भएको छैन । नगरपातलकाले ७ लाख अनदुान मध्रे् भकु्तानी भइ 
बाँकी रहेको रकम रु. ३७६१२४।- र्फिाा गरेको छ । तनमाार् कार्ा अधरुो रहेको अवस्थामा समेि 
नगरपातलकाले कानून र कार्ाान्वर्न परु्स्िका र्वपररि रु. ४१५९१९।- को कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको छ । 

 

50.  पेश्की फर्छ्यौट : गो.भौ. नं. ११४/२०७७/३/११: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(३) मा खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ुपने, तनर्म ४७ मा कुनै प्रकारबाट प्राप्त 
हनु आएको र्जन्सी सामानको र्ववरर् र मलु्र् समेि खलुाई ७ ददन तभर आम्दानी बाँधी शे्रस्िा खडा 

 



20 

 

गनुापने साथै तनर्म ७४ मा आतथाक वषाको अन्त्र्मा पेश्की फर्छ्यौट गररसक्न ुपने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले  शा.अ. (सािौँ) श्री बलतबर र्व.क.लाई स्र्ातनटरी प्र्ाड खररद गना उपलब्ध गराएको 
पेश्की रु.८५००००।- फर्छ्यौट गदाा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन : 

50.1  पेश्की अशलु: गोश्वारा भौचर नम्बर १२६/२०७७/३/२० बाट उक्त पेश्की मध्रे् रु. ५ लाखको र्वल 
भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गरेको छ । उक्त सेतनटरी प्र्ाड खररद कार्ा वार्षाक तनर्तमि कार्ाक्रम 
भएको र प्रत्रे्क वषा उक्त कार्ाक्रममा बजेट र्वतनर्ोजन हनुे भएकोले पेश्की फर्छ्यौट गना बाँकी 
रहेको रु. ३ लाख ५० हजार अशलु गरी पेश्की फर्छ्यौट गनुापने रु. 

 

 

 

३५०००० 

50.2  र्जन्सी दार्खला र भरपाई : उक्त पेश्की मध्रे्बाट भ्र्ाट बाहेक रु.४३५०००।- को ७२५० प्र्ाड 
खररद गरेकोमा उक्त प्र्ाड र्जन्सी दार्खला नगरेको र र्विरर् समेि नभएको रु. 

 

४३५००० 

50.3  अतग्रम कर : उक्त पेश्की फर्छ्यौट गदाा मल्र् अतभबरृ्र्द् कर बाहेक रु. ४३५०००।- देउिी 
सर्जाकल प्रा.तल.बाट खररद गरेकोमा आएकर ऐन, २०५८ बमोर्जम १.५ प्रतिशि अग्रीम कर रु. 
६५२५।- कट्टी गरी दार्खला गनुा पनेमा नगरेको रु. 

 

 

६५२५ 

50.4  र्जन्सी दार्खला र भरपाई : गो.भौ.नं. १२५/०७७/३/२० : शा.अ.(सािौँ) श्री बलतबर र्व.क.ले तलएको 
रु. ४ लाख पे.फ. गदाा म्र्ास्कवेल र्प्रन्ट्स प्रा.तल.बाट पवुा प्राथतमक कक्षाको रर्ङ्गन र्किाब १५५० 
र्पसको प्रति र्पस २२५ का दरले हनु आउने रु.३४८७५० छपाई गरी भकु्तानी भएकोमा उक्त 
पसु्िकहरु र्विरर् भएको नपाइएको िथा जीन्सी समेि दार्खला नगरेको रु. 

 

 

 

३४८७५० 

50.5  अग्रीम कर : उक्त पेश्की फर्छ्यौट गदाा र्वल बमोर्जमको रु. ३४८७५० को आएकर ऐन, २०५८ 
बमोर्जम अतग्रम आर्कर कट्टा गरी दार्खला गनुा पनेमा कर कट्टी गरी दार्खला नगरेको रु. 

 

५२३१ 

51.  औषधी खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ासँम्मको औषधीजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । नगर पातलकाले र्स वषा 
कोटेशनबाट औषधी िथा सर्जाकल सामाग्रीहरु समेि गरी जम्मा रु. २१ लाख २९ हजार १७० को 
खरीद गरेकोमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्: 

 

51.1  आपूतिा हनु ेऔषधी डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषधीको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं. र म्र्ाद समाप्त 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषधी तबक्रीको 
लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

51.2  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए वा 
नभएको नखलुाएको कारर् औषधीको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

51.3  औषधीको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र हस्िान्िरर् भई आएको खलु्न े गरी 
व्र्वर्स्थि रु.पमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

51.4  औषधीको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

51.5  अि: औषधीको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषधी प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषधीको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको औषधीहरु 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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52.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम :  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री 
रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको 
िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, 
कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरी बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमकीकरर् गरेको छैन । 
कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना 
नगरी अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाशँ 
र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउन ेगरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको 
संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उदे्दश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको 
पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक, खानेपानी, घोडेटो बाटो, 
र्वद्यालर् भवन, घेरवार  तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा ४७८ जनालाई २५ 
ददनदेर्ख १२९ ददनसम्म रोजगारी उपलव्ध गराई रु. ६३५४७७०।- खचा गरेको छ ।  
अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृना भएको 
देर्खंदैन । 

 

53.  मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम :  गरीव एवम ्बेरोजगार व्र्र्क्तहरुको जीवनस्िरमा सधुार गरी गररवी 
न्रू्तनकरर्मा सहर्ोग परु्ााउन े लक्ष्र् र श्रम र रोजगारीका लातग गाउं ठांउबाट जनशर्क्त पलार्न 
रोक्ने र सामार्जक िथा भौतिक पवुााधारहरुको तनमाार् िथा र्वस्िार गने उदे्दश्र्ले स्थानीर्िहतभर 
मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, 
२०७६ को दफा २० बमोर्जम पातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गनुापनेमा पातलकाले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन । श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको 
उदे्दश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि सडक, 

घोडेटो बाटो, र्वद्यालर् भवन, घेरवार, मर्न्दर, र्फल्ड तनमाार् कार्ा सञ्चालन गरी र्स वषा १२८४ 
जनालाई ५ देखी ४२ ददनसम्म  रोजगारी उपलव्ध गराई रु.८१६८९२८।  खचा गरेको छ । उक्त 
रकम वकै खािामा माफा ि भकु्तानी गनुापनेमा सोको र्ववरर् पेश भएन । उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा 
अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको 
देर्खंदैन । 

 

 पूरँ्जगििफा   

54.  कार्ाालर् भवन तनमाार् : सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा रु.१ 
करोडसम्म लागि अनमुान भएको सोही आतथाक वषा तभर सम्पन्न गना सर्कन े तनमार्ा कार्ा मार 
सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कन े िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवृर्र्द् कर, ओभरहेड, 

कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनु ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले रु. 
१०९७६१७३।९४  लागि अनमुान भएको कार्ाालर् भवनको भईु तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता माफा ि 
गराई गि आ. व. र र्स ०७६।७७ मा समेि रु. ८३९५६४७।८४ को कामको भकु्तानी गरी 
अधरैु कार्ाको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको र सोही अनसुार  भकु्तानी ददएको िथा सोही 
उपभोक्ता सतमतिसंग पनु सम्झौिा गरी लेखापरीक्षर् अर्वधसम्म रु. २६०००००।- समेि गरी जम्मा 
रु. १०९९५६४७।८४ को काम सम्पन्न गरी भकु्तानी ददएको छ ।उक्त भवनको झ्र्ाल ढोका र 
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स्र्ातनटरी वाइररङका कामहरु लागि इर्ष्टमेटमा नराखेको र उक्त कामहरु भएको छैन । कार्ाालर्ले 
मातथल्लो िलाको तनमाार् कार्ाको लातग र्स आ व मा ठेक्का सम्झौिा गरेको छ । अि: पूरा भवनको 
लागि अनमुान िर्ार नगरी अधरुो इर्ष्टमेट िर्ार गरी रु. १ करोड भन्दा बढीको काम उपभोक्ता 
सतमति माफा ि गराएको तनर्मसंगि देर्खएन ।र्समा कार्ालर् प्रमखु र प्रार्वतधकलाई र्जम्मेवार 
बनाउन ुपदाछ ।  

55.  बढी भकु्तानी :१०८।०७७।२।२०: कार्ाालर् भवन तनमाार् कार्ाको फाइनल र्वलको रकम 
भकु्तानी गदाा हालसम्मको मूल्र्ांकन रु. ८३९५६४७।८४ भएको र अर्घल्लो र्वलको रकम रु. 
७२०९७६९।२९ भएकोमा रु. ७१७५८९५।२० राखी ३३८७१।०९ घटी हनु गई रु. 
३३८७१।०९ बढी भकु्तानी भएको देर्खएकोले असलु गनुापने रु. 

 

 

 

३३८७१।०९ 

56.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना 
सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कन े
ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 
तनर्िि प्रतिशिका दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ 
मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु. ३५४७५३९।- कट्टी गरेको छ । पातलकाले  कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी 
खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन ।तनर्मको पालना गरी कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
व्र्वर्स्थि अतभलेख राख्नपुदाछ । 

 

57.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था 
बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन 
। कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ तडजाइन वा 
स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 

 

58.  सावाजतनक परीक्षर्: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् 
अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन 
। सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबद्र्धन गने 
कार्ामा बाधा पने देर्खन्छ । सामार्जक परीक्षर् गराएको भए कति पटक गराएको र र्समा भएको 
खचा समेि उल्लेख गने 

 

59.  डीपीआर खचा : बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनु े आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले कार्ाालर् भवनको तडर्पआर 
बापि रु. २७००००।- खचा लेखेको छ । र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि 
अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन 
। डी.पी.आर.िर्ार गदाा पातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी 
ददनमा आगामी ददनमा पातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु पदाछ । साथै र्सरी 
अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा 
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समेि देर्खएन । 

60.  
सफ्टवेर्र खररद : नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, 
२०७१ को बुदँा नं. ४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनाका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् िहले १८३५००।- र्ोजना व्र्वस्थापन प्रर्ाली १८३५००।- र्जन्सी 
व्र्वस्थापन प्रर्ाली ११३०००।- दिाा चलानी सम्वन्धी सफ्टवेर्र खररद गरी रु. ४८००००।- 
खचा गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । 
लेखापरीक्षर्का क्रममा उक्त सफ्टवेर्र आंर्शक रुपमा मार प्रर्ोगमा आएको छ । अिाः सफ्टवेर्र 
खररद गदाा सूचना प्रर्वतध र्वभागको स्वीकृति तलई र्सलाई परु्ारुपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

61.  गरु्स्िर परीक्षर् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर 
परीक्षर् गरेको पाइएन । केही उदाहरर् देहार् बमोर्जम छन ् 

तस.नं तनमाार् कामको र्ववरर् लागि अनमुान सम्झौिा रकम 

१ वडा नं ४ कार्ाालर् भवन ३८०७०४२। ३७७९१२७।६९ 

२ नगरपातलका कार्ाालर् भवन १०९७६१७३। १०९७६१७३। 

३  स्वास्थर् केन्द्र भवन वडा नं १ ३७५६२३७। ३६८९७१९। 

४  स्वास्थर् केन्द्र भवन वडा नं ६ ३७६६१२६।६८ ३६७६६६८।५१ 

५ वडा नं १० स्वास्थर् केन्द्र भवन ३७५६०५०। ३६४०२८०।  

 

62.  र्ोजना पररवािन : कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार नगरसभाबाट पाररि भएका र्ोजना 
मध्रे् २३ वटा र्ोजना पररवािन गरी ४६ वटा र्ोजना सञ्चालन गरेको देर्खर्ो । र्ोजना पररवािन 
गनुापनााको कारर् उल्लेख छैन । पुजँीगि तनमाार्को कार्ाक्रमबाट र्ोजना परीविान गरी स्वास्थर् 
चौकीलाई औषधी खररद एवं बादी समदुार्मा भोज भिेरको लातग भाडा खररद गरेको समेि देर्खर्ो । 
कारर् उल्लेख नगरी र्ोजना पररविान गने कार्ामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ । 

 

 समानीकरर् चालिुफा   

63.  र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा  :स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । नगरपातलकाले र्स आतथाक वषाको 
कारोबारलाई आंर्शक रु.पमा सरुमा प्रर्वर्ष्ट गरी बाँकी कारोबारहरुलाई सरु प्रर्ाली भन्दा बार्हर 
म्र्ानअुलली कारोबार प्रर्वर्ष्ट गनााले बैंक नगदद र्किाबको कारोबार र गोश्वारा भौचरको प्रर्वर्ष्ट फरक 
पनााले समस्ि र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा एर्कन गना सक्न ेआधार देर्खएन । िसथा नगरपातलकाले 
आतथाक वषाको कारोबारको प्रर्वर्ष्टलाई व्र्वर्स्थि गनुा पदाछ ।  

 

64.  धरौटी सम्बन्धमााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६७ बमोर्जम बैंक खािामा 
रकम जम्मा भएको र कार्ाालर्को धरौटी खािामा लेखाङ्कन नभएको वा नाम नामेसी नखलेुको र 
कस्ने के वापि धरौटी राखेको हो भन्न े कुरा स्पस्ट नभइ र्वगि देर्ख अल्र्ा सदै आएको धरौटी 
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रकमको सम्बन्धमा तनर्म ७२ को अतधनमा रही उल्लेर्खि अवतध पिाि राजश्व खािामा जम्मा गनुा 
पदाछ । नगरपातलकाले र्वगि वषादेर्ख धरौटी खािामा जम्मा भएको रकमको नाम नामेसी नखलेुकोले 
तनर्मावलीको कार्ार्वतध अपनाई संघीर् राजश्व खािामा दार्खला गनुा पने रु. 

 

3000 

65.  तबतनर्ोजन भन्दा वढी खचा: स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोर्जम र्वतनर्ोर्जि 
बजेट तसमा नाघी खचा गना नहनुे उल्लेख छ । िर र्स नगरपातलकाले देहार्का र्शषाकमा र्वतनर्ोजन 
गरे भन्दा रु.3 लाख २१ हजार 377 बढी खचा गरेको छ। तनधााररि बजेटको तसमा नाघी गरेको 
खचा अतनर्तमि रु. 
तस.नं. शीषाक र्वतनर्ोर्जि रकम खचा भएको रकम बढी खचा भएको रकम 

१ 

राजश्व बाडँफाँट र आन्िररक 
राजश्व 

70236620 70557997 321377 

 

 

 

 

 

321377 

66.  कमाचारी करार :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न 12 पदमा 63 जना कमाचारीहरु करारमा 
रार्ख रु.9469326।- खचा लेखेको छ । 

 

  चाल ुिफा   

67.  भरपाई : गो.भौ.75/076/6/17: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा 
खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ु पने र ररि पगु े वा नपगुकेो हेरी भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । कृर्ष सामाग्री खररद गरी कृषक समूहलाई र्विरर् गने भतन खचा गरेको 
रु.338007।- को सामाग्री खररद गरी र्विरर् भरपाई पेश नगरेकोले उक्त प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

 

338007 

68.  अग्रीम कर : गो.भौ.631/077/3/31: आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा 
पनेमा  पश ुिफा  खोप सेवा कार्ाक्रम प्रर्ोगशाला सेवा पश ुउपचार परर्जर्व तनर्न्रर् लगार्ि र्वतभन्न 
कार्ाक्रमको पेश्की फर्छ्यौट रु. ३२५००० को   अतग्रम र पाररश्रतमक कर वापि तनर्मानसुारले 
लाग्न ेकर कट्टी नगरेकोले दार्खला गनुापने  रु. 

 

 

 

१६८५० 

69.  अतग्रम कर : गो.भौ.6४०/077/3/२०: आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा 
पनेमा  वडा नं. ७ को सर्चव  मोहन बहादरु खड्काको वडा कार्ाालर् सञ्चालन वापि रु. 
२०९०००।- को पेश्की फर्छ्यौट गदाा तनर्मानसुारले लाग्ने कर कट्टी नगरेकोले दार्खला गनुापने रु. 

 

 

२८७० 

70.  बढी भकु्तानी : गो.भौ. 507/077/3/12 :  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(३) मा खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ुपने र ररि पगु ेवा नपगुकेो हेरी भकु्तानी 
गनुापने व्र्वस्था छ । काठमाण्डौँ कामकाजको तसलतसलामा तमति २०७६/8/6 देर्ख 8/12 सम्म 
भ्रमर्मा रहेको बलेा लेखापाल र्शवराज हमालले रु.4300 प्लेन र्टकटको भकु्तानी तलन ु पनेमा 
रु.8800।- को र्टकट पेश गरी बढी भकु्तानी तलएको रु.4500।- अशलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

4500 

 कृषी पजुीगि िफा   

71.  अग्रीम कर : गो.भौ.16/077/3/26 : आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा 
पनेमा  ना.प्रा.स.बालकृष्र् आचार्ाले ७५ प्रतिशि अनदुान र २५ प्रतिशि सहभातगिा रहेको 
सनु्िलाजािको फलफुल र्विरर् अनदुानमा रु.200000।- को खचा लेखेकोमा अनपुातिक र्वल 
भरपाई जाँच गदाा रु.3000।- को र्वल भरपाई नभएको र रु. 8000।- ढुवानी कर वापि लाग्न े
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रु. 800।- दार्खला नगरेकोले कुल हनु आउने दार्खला गनुापने रु. 3800 

72.  लागि सहभातगिा : नगरपातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा 
सहभातगिा वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर्िहको खािामा दार्खला गरी सोको भौचर प्राप्त भएपतछ 
मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । नगरपातलकाले कृषी कार्ाक्रम िफा  
तनम्न भौचरबाट भकु् िानी गरेको अनदुान रकम रु.730000।- को लागि सहभातगिा सर्हिका 
लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन।पातलकाले लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि सहभातगिा 
सर्हिको लागि अनमुान िर्ार गनुा पदाछ । 

गो.भौ./तमति नाम, थर /पद कार्ाक्रम रकम 

21/077/3/27 ना.प्रा.स.सदुदप तगरी धान,मकै र आलकुो पकेट के्षर प्रवर्द्ान 270000 

15/077/3/30 ना.प्रा.स.अपार्ा के.सी. र्टमरुको र्वरुवा र्विरर् 260000 

8/076/123/6 ना.प्रा.स.बालकृष्र् आचार्ा उन्नि िरकारी र्कट र्विरर् 200000 

  जम्मा 730000  

 

73.  अग्रीम कर : गो.भौ.21/077/3/27 :  आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा 
पनेमा  ना.प्रा.स. सदुदप तगरीले धान, मैकै र आल ुपकेट क्षेर प्रवर्द्ान गना  र्वउ र्विरर्  कार्ाक्रम 
वापि रु.270000 को पेश्की फर्छ्यौट पररक्षर् गदाा ढुवानी कर वापि रु.14500।- खचा 
लेखेकोमा  तनर्मानसुारले लाग्ने कर कट्टी नगरेकोले कर कट्टी गनुापने  रु. 

 

 

 

1450 

74.  अग्रीम कर : गो.भौ.11/077/2/9 : आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा पनेमा  
कृषी तसचाई आर्ोजना पाइप खररद गना लक हाडावेर्र सप्लार्साले पाइप ढुवानी वापि रु.40000 
को  तनर्मानसुारले लाग्न ेकर कट्टी नगरेकोले कट्टी गनुापने रु. 

 

 

4000 

75.  ररिपूबाकको कर तबजक : मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करमा दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
नगरपातलकाले ररि पूका कको कर वीजक बगेर तनम्न तमतिमा प्रमानने्ट हाउस तनमाार् िथा प्रर्वतध 
प्रदशान गना देहार्का सप्लार्साबाट तसमेन्ट,डण्डी र पाइप जस्िा भ्र्ाटजन्र् सामाग्री रु.56100।- मा 
म.ुअ.करमा दिाा भएको सप्लार्ास सँग खररद गररको पाइएन । र्स र्वषर्मा व्र्वस्थापनसँग छलफल 
गदाा स्थानीर् स्िरमा  म.ुअ.करमा दिाा भएको सप्लार्सा नभएकोले खररद गनुापरेको भनाइ छ । 

गो.भौ.नं./ तमति सप्लार्साको नाम र्वल जारी रकम 

14/077/3/23 
एस.पी.ग्रील उद्योग 2077/2/18 33500 

सन्देश एण्ड अडार सप्लार्सा 2077/2/28 22600 

जम्मा 56100  

 

 सामार्जक सरुक्षा िफा   

76.  लाभग्राहीको नाम नर्वकरर्ाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ७ मा 
सामार्जक सरुक्षा प्राप्त गरररहेका सवै प्रकारका लाभग्रार्हले अगामी आतथाक बषामा भत्ता तलनका लातग 
िोर्कएको ढाँचामा सो कार्ार्वतधको दफा ६ मा उल्लेर्खि समर्ाबधी तभर सम्बन्धर् ि पातलकामा 
दरखास्ि ददनपुने ब्र्वस्था छ।सो कार्ार्वतधको उपदफा २ मा र्सरी नर्वकरर् नगने लाभग्राह ीले 
पतछल्लो आ.व.मा भत्ता नपाउने उल्लेख गरेकोमा र्स पातलकाले सोको पररपालना गरेको पाइएन 

।उक्त कार्ा र्वातधको पालना गनेिफा  कार्ालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ।  

 

77.  सामार्जक सरुक्षा िफा  बढी तनकासा:- सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले  
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लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमतितभरै पररचर्पर अतनवार्ा रु.पमा 
नवीकरर् गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंकमाफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रु.पमा सञ्चलान गना तनर्तमि रु.पमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि 
सूचनाप्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउन ेसम्वर्न्धि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ।पातलकाले वडा नं.11 को सर्चव राज बहादरु बढुाको 
िेस्रो चौमातसक बाट पे.फ गदाा भरपाइ पेश गरी बाँकी रकम रु.20400 लेखापरीक्षको अवतध सम्म 
तनजले साथमै रार्ख बैँक दार्खला समेि नगरेकोले प्रचतलि कानून बमोर्जम लाग्न े १० प्रतिशि 
हजानाले ९ मर्हनाको हनु आउने समेि जोडी रु.22440 सम्बर्न्धिबाट असलु गरी सँर्घर् सर्न्चि 
कोष दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22440 

78.  प्रतिवेदन पेश गनुापनेाः सामार्जक सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थातनर् िहले 
आफ्नो क्षेरतभर र्विरर् गररएको सामार्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बार्षाक प्रतिवेदन अनसूुची 

-६ बमोर्जम ढाँचामा िर्ार गरी र्वभाग िथा प्रदेशको सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी र्वषर् हेने तनकार्मा 
पठाउन ु पने व्र्वस्था छ ।उपतनर्म १ बमोर्जम चौमातसक प्रतिवेदन पठाउंदा पर्हलो चौमातसक 
प्रतिवेदन मंतसर ७ गिे तभर, दोस्रो चौमातसक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभर र िेस्रो चौमातसक प्रतिवेदन 
िथा वार्षाक प्रतिवेदन अको आतथाक बषाको साउन १५ गिेतभर र्वभागले िोकेबमोर्जम पठाउन ुपने 
व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकामा सो तनर्मको पालना भएको पाइएन ।नगरपातलकाले तनर्मको 
पालना गने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

79.  भत्ता रकम र्विरर् व्र्वस्थााः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ तनर्म १६ मा 
स्थातनर् िहले सम्बर्न्धि वडा  कार्ालर्माफा ि प्रथम चौमातसक असोजको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर, 
दोस्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र िेस्रो चौमातसक जेठको १ गिेबाट दोस्रो 
हप्तातभर र्विरर् गरर सक्नपुने व्र्वस्था भएकोमा कार्ार्वातधको पालना भएको पाइएन। पातलकाले 
कार्ार्वतधको पालना गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।     

80.  पारदर्शािा कार्म गनुापनेाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ तनर्म ३३ मा 
आगामी आतथाक वषामा भत्ता प्राप्त गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका 
आधारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुापनेछ साथै स्थातनर् िहले सञ्चालन गरेको कार्ाक्रमको 
चौमातसक वा वार्षाक रुपमा सतमक्षा गदाा सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा भएको तनकासा िथा खचाको 
पतन सतमक्षा गनुापने व्र्वस्था भएकोमा सोको पालना भएको पाइएन ।पातलकाले कार्ार्वतधको 
पालनामा  गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।     

81.  र्ववरर् पठाउन ुपने : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध २०७५ अनसूुची ८ को शिा ६ 
अनसुार गाउँपातलकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी प्रत्रे्क 
खािामा जम्मा भएको रकम देर्खन े र्ववरर् सर्हिको (Reverse Feed) र्ववरर् पेश गनुापने ब्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकामा उक्त शिा अनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको र्ववरर् प्राप्त भएको 
देर्खएन।पातलकाले कार्ार्वतधको पालनामा  गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।     

 

 

 

 

 आन्िररक आम्दानी िफा   

82.  कर िथा शलु्क असलुी : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ कोदफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
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लगार्ि वडा कार्ाालर्हरुले तसफाररस‚ मचुलु्का वापिको आम्दानी िोर्कएको दरमा उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ ।पातलकाबाट रतसद ठेली छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा पठाउन ेगरेकोमा सेवा प्रवाह र्स्थिी 
र राजश्व असलुीको पररक्षर् गदाा वडा कार्ाालर्को वास्िर्वक आम्दनी एर्कन गना सर्कएना ।लेखा 
पररक्षर्को क्रममा वडा नं. 5 को नगदी रतसद करारका कमाचारी खमान तसंह ठकुरीले प्रर्ोग गरी 
वडा सर्चव दगुाा र्घतमरेको र्जम्मा रहेको बैंक दार्खला गना बाँकी आन्िररक राजश्व रु. 44163।- 
हाल सम्म पतन बैंक दार्खला नगरी नगदै राखेकोले प्रचतलि कानून बमोर्जम लाग्ने १० प्रतिशि 
हजाना सर्हि रु. 3312।- समेि जोडी कुल हनु आउने रु. 47475।-  तनजबाट अर्वलम्ब अशलु 
गरी स्थानीर् संर्चि कोष दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

47475 

83.  फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन 
गरी नगर सफा राख्न े र्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ।कार्ाालर्ले फोहोरमैला 
व्र्वस्थापनको लातग देहार्अनसुारका कार्ाहरु भए गरेको पाइएन : 

• ल्र्ाण्डर्फल साइडको दीघाकातलन व्र्वस्थापन र पूवााधार तनमाार् भएको, 
• फोहोरमैला व्र्वस्थपन सम्वन्धमा उपर्कु्त प्रर्वतधको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्रर्वतध र्वकासको 

कार्ा र प्रदशुकले शलु्क तिने अवधारर्ा लागू गरी दीगो व्र्वस्थापन गरेको, 
• फोहोरमैला व्र्वस्थापन गने कम्पोष्ट र्वनहरुको खररद र र्विरर् कार्ा गरेको, 
• उपर्कु्त प्रर्वतधको र्वकास र र्वस्िार गना पर्ााप्त बजेट िथा जनशर्क्तको उपलब्धिा भएको, 

 

84.  आतथाक सहार्िा :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा  रु. 853000।- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। लेखा पररक्षर्को 
क्रममा केही भौचरहरु पररक्षर् गदाा असार मर्हनामा मारै राजश्व बाँडफाड र्शषाकबाट आकर्स्मक 
सहर्ोग सम्बन्धी तनर्िि मापदण्ड बेगर तनम्न आतथाक सहार्िा प्रदान गने कार्ाको तनर्न्रर् 
गनुापदाछ। 

तस नं. गो .भौ. तमति कार्ाक्रम रकम 

१ 98/076/7/7 आतथाक सहार्िा एवं राहि 150000 
२ 99/076/7/7 आतथाक सहार्िा एवं राहि 

 

80000 
३ 126/076/7/25 आतथाक सहार्िा एवं राहि 50000 
४ 614/077/3/20 आतथाक सहार्िा एवं राहि 162000 
5 606/077/3/30 आतथाक सहार्िा एवं राहि 71000 
6 607/077/3/30 आतथाक सहार्िा एवं राहि 23000  

 

85.  भ्रमर् खचा :  सदुरु पर्िम प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनर्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा 
भकु्तानी गने गरेको ।   
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• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाउँपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बगेर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्न ेअतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

 र्वपद व्र्वस्थापन िफा   

86.  वार्षाक प्रतिवेदन : र्वपद 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 र्वपद 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 । कानूनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

87.  सम्पतिको रेखदेख ममाि : पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पतिको रेखदेख ममाि सम्भार 
एवं सरक्षर् गरेको र अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पतिको 
रेखदेख ममाि सम्भार एवं सरक्षर् गनुापदाछ । 

 

88.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथाक बषाको 
अन्त्र्सम्ममा पेश्की  फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाको आतथाक बषाको 
अन्त्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको म्र्ाद ननाघेको तनम्नानसुार उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् 
व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की कार्ा सम्पन्न गरी फर्छ्यौट गनुापदाछ ।साथै देहार्का 
व्र्र्क्तहरुलाई ददएको म्र्ाद नाघेको पेश्की रकम तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुापने रु.=== 
 

गो.नं/तमति पेश्की तलनेको नाम प्रकार म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको 
 नागरीक आवास कार्ाक्रम छाना तनमाार् २०७००००  
 बलर्वर र्वक शैर्क्षक िथर्ाकं 

 ३००००० 
 नमूना समाज नमूना बर्स्ि 

कार्ाक्रम 

 ६७६५०० 
 अर्ग्न कपोरेसन एम्वलेुन्स 

 ५००००० 
 साइतल साघ ुसडक तनमाार्  सडक तनमाार् 

 ४३५३२२ 
 महेशकुमार अतधकारी सीपमूलक कार्ाक्रम 

 ३००००० 
 झलक घिी र्वुा कार्ाक्रम 

 ३००००० 
जम्मा २०७०००० 2511822  

 

 

 

 

२५११८२२ 

 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष ( कोतभड १९ तनर्न्रर्) िफा :  

89.   आर् व्र्र्  : आर् व्र्र्को समग्र र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ :                                
आर् व्र्र् 

तस नं 

 

तबवरर् रकम तस नं 

 

तबवरर् रकम 

1.  संघीर् सर्ञ्चि कोषबाट  1716550 १ राहाि र्विरर् १६६३०६३ 
2.  प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट  २०००००० २ क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् 

व्र्वस्थापन 

१६९७५८४ 
3.  स्थानीर् िहको आफ्न ै

बजेटबाट 
र्वतनर्ोजन 
भएको 

२१००००० ३ औषधी उपकरर् १०१४९८२ 
4.  अन्र् २५२६८९० ४ जनशर्क्त पररचालन २९३९७४ 
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   5 अन्र् ११५१७१८ 
   6 बैंक बाकंी ८७७७८ 
  जम्मा ६६२६८९०  जम्मा ६६२६८९०  

90.  क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन खचा: पातलका अन्िगाि र्स आ. व. मा १० वटा क्वारेन्टाइन सेन्टर रहेको 
र १ आइसोलेसन सेन्टर सो तनमाार् िथा व्र्वस्थापनमा रु. १६९७५८४।- खचा भएको  छ । 

 

91.  राहि र्विरर् : पातलकाले प्रति घरधरुी ३० र्कलो चामल, ३ र्कलो दाल, २ र्कलो ननु, आधा तलटर 
िेलको र्विरर् गरी राहिमा रु. १६६३०६३।- खचा गरेको छ ।अन्र् श्रोिबाट प्राप्त राहि समेि 
गरी ७०१९ पररवारलाई राहि र्विरर् गरेको छ । 

 

92.  जोर्खम भत्ता : पातलकाले र्स वषा कोतभड १९ महामारीमा जनशर्क्त पररचालनमा रु. २९३९७४।- 
खचा गरेको छ ।  

 

93.  औषधी खररद: पातलकाले औषधी,  माक्स,  सेतनटाइजर,  र्पर्पइ,  तभर्टएम र आर. तड. टी. आदद 
खररदमा  रु. १०१४९८२।- खचा गरेको छ । खररद स्वास्थर् सामग्री सवै खचा भएको र्ववरर् पेश 
गरेको छ । खररद भएका औषधीहरुको खचा कुन क्वारेन्टाइनमा कति खचा भर्ो र कति 
व्र्र्क्तहरुको जाच भर्ो सो खलु्ने र्ववरर् पेश नभएकोले तभडान गना सर्कएन । 

 

94.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बरेुजू फर्छ्यौट 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउन ेकाम किाव्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा कार्ाालर्ले फर्छ्यौट गरी 
सम्परीक्षर्को लातग अनरुोध गरेकोले उक्त फर्छ्यौटको व्र्होरा मनातसव देखी संपरीक्षर् गररएको छ 
। र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।                                                   

तस.नं. आ.व. वेरुज ु
दफा नं. 

वेरुजकुो 
संर्क्षप्त 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की  

१ ०७4/07
5 

#* बैठक 
भत्ता 

85000 
   85000 

२ 
074/07
5 

 

$$ 

ग्रडे 
रकम 

6423 
   6423 

3 
2074/0
75 

 

 

#% 

संर्चिको
ष 
दार्खला 

39720 
   39720 

4 
074/07
5 

 

@$=% 

भ्रमर् 
खचा 

8900 
   8900 

5 
074/07
5 

#$ कर 
दार्खला 

11700 
   11700 

6 075/07
6 

२६ नापी 
र्किाब 
प्रमार् 
पेश 

 91500 
  91500 

7 075/07
6 

२७ कागजाि 
पेश 

 210096   210096 

7 075/07
6 

३० सभा 
द्वारा 
तनर्तमि 

  130000
0 

 1300000 

 075/07
6 

३० सभा 
द्वारा 
तनर्तमि 

  ७०५०००  ७०५००० 

8 075/07
6 

३० सभा 
द्वारा 
तनर्तमि 

  125000
0 

 1250000 

9 075/07
6 

३१ सभा 
द्वारा 
तनर्तमि 

  500000  500000 

10 075/07
6 

३८ कागजाि 
पेश 

 141000   141000 

11 075/07
6 

४४ कार्ा 
सम्पन्न 
प्रतिवेदन 
पेश 

 168773   168773 

12 075/07
6 

४५ कागजाि 
पेश 

 8६3860
0 

  8६38600 

13 075/07
6 

४७ सभाबाट 
तनर्तमि 

  260769  260769 

14 075/07
6 

५१ सभाद्वारा 
तनर्तमि 

  692000  692000 

15 075/07
6 

५१ दार्खला 
भौचर 
पेश 

17139    17139 

16 075/07
6 

५१ स्थानीर् 
संर्चि 
कोष 
दार्खला 

18200    18200 

17 075/07
6 

५१ प्रमार् 
पेश 

 35000   35000 

जम्मा १४१७९८२०  
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अनसुचुी-१ 

नलगाड नगरपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 
मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 
संघ िथा 

प्र
दे
श
 
अ
नु
दा
न 

राजस्व 

वाँ
ड
फाँ
ट
 
र
क
म 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आ
र् 

जम्मा 
आ
र् 

चाल ुखचा 
पंूजीगि 

ख
चा 

अन्र् खचा 
जम्मा 

ख
चा जाजरकोट नलगाड नगरपातलका 

नगरपातलका 
1082407 27165 2.51 41258 319327 66198 4038 160966 550529 247103 94217 190558 531878 59909 

 

 

अनसुचुी-२ 

तरवेर्ी नलगाड नगरपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर् ( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

ग
नुा
प
ने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
न
तल
ए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

जाजरकोट 

नलगाड 
नगरपातलका  77 29 27165 0 0 0 77 29 27165 8163 321 15637 0 0 15958 1612 1432 3044 

 

अनसुचुी-३ 

नलगाड नगरपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

र्जल्ला स्थानीर् िह 

 
 
 

गि बषा सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 

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 वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

जाजरकोट नलगाड नगरपातलका  16010 0 14180 14180 0 0 1830 27165 28995 3084 
  


