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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

(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) 
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प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

पर संख्र्ा - २०७८/७९           

च.नं. - 166 
तमतििः २०७८/५/४ 

श्री प्रमखुज्रू्,  

हररपरु नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

हररपरु, सलााही । 

 

र्वषर्िः 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 प्रतिवदेन 

लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

              

                 
                                                          (नेर कुमार खरी) 

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

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

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनेु व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक 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 भएपश्चाि 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 पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा 
प्रबर्द्ान हनेु र्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् 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 बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा 
बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी 
खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा 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 बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु 
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

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

 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

पर संख्र्ािः २०७८।७९          

च.नं.: १५४ तमतििः२०७८।५।४ 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

हररपरु नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

हररपरु, सलााही । 

 

र्वषर्िः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले हररपरु नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

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

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

१. नगरपातलकाले महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् तबबरर् िर्ार 
गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।२।७ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ुफर्छ्यौट भएको छैन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ४३ र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. लेखापरीक्षर्बाट रु १५ करोड ९७ लाख ८८ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सो मध्रे् असलु गनुापने रु १ करोड ४७ लाख 
४ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु १२ करोड ५९ लाख ९ हजार र तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड ९१ लाख ७५ 
हजार रहेको छ । 

४. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no 

Office of the Auditor General 
aa/dxn, sf7df08f}F, g]kfn 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका,  प्रमूख र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखा परीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्श्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

 

                 

(नेर कुमार खरी) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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हररपरु नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।०७७ 

 

• पररचर् : स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि 
गदै स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन 
गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स 
नगरपातलका अन्िगाि ९ वडा, ५० सभा सदस्र्, ६६.८६ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ४२ हजार ७८३ जनसंख्र्ा 
रहेको छ । 

 

• संवैधातनक र कानूनी व्र्वस्था : नेपालको संर्वधानको धारा २१४ बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाकाररर्ी अतधकार 
संर्वधान र संघीर् कानूनको अतधनमा रही नगरपातलकामा तनर्हि हनु ेर धारा २२१ मा व्र्वस्थापकीर् अतधकार नगर 
सभामा रहन ेव्र्वस्था छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहको शासन व्र्वस्थाको सामान्र् 
तनदेशन, तनर्न्रर् र सञ्चालन गने अतभभारा पातलकाको हनुे उल्लेख छ । सोही अतधकार बमोर्जम नगरपातलकाले कार्ा 
गदै आएको छ । 

 

• आतथाक कारोवारको र्स्थिी : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम  नगरपातलकाले प्राप्त 
गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेका प्राप्ती र भकु्तानी र्हसावको आतथाक वषा 
२०७६।०७७ को समग्र आतथाक कारोवारको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको  छ । 

 

l;=g+= 
आयतर्फ  

l;=g+= 
व्ययतर्फ  

ljj/)f /sd ljj/)f /sd 

1 utjif{sf] lhDd]jf/L १५२८५६४६८।७८  1 rfn' vr{    

  s_ gub 0.00   s_ ;+#Lo ljQLo ;fdflgs/)f 12654970.10 

  
v_ a}+s -cg';"'lr 1 cg';f/_ रु 
146700737.35 

   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)f 0.00 

  u_ w/f}^L a}+s cg';f/ रु 6155731.43    u_ /fhZj afF8kmfF8 62161218.18 
2 ;+#Lo ljQLo x:tfGt/)f     #_ cfGtl/s >f]t 2726152.00 
  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 114103140.00 2 k"+hLutvr{   
  v_ ;zt{ cg'bfg 178245854.64   s_ ;+#Lo ljlto ;fdflgs/)f 54138031.36 
  u_ ;dk"/s cg'bfg 0.00   v_ k|b]z ljlQo ;dflgs/)f 3655275.68 
  #_ ljz]if cg'bfg 0.00   u_ /fhZj afF8kmfF8 8282409.99 
3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg''bfg     #_ cfGtl/s >f]t 116054856.29 
  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 7364000.00 3 ;zt{ cg'bfg vr{   
  v_ ;zt{ cg'bfg 2420278.00   s_ ;+#Lo ;z{t cg'bfg 142566331.91 
  u_ ;dk"/s cg'bfg 4000000.00   v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 2495298.16 
  #_ ljz]if cg'bfg 3000000.00   u_ ;dk"/s cg'bfg 1518248.29 
4 cfGtl/s cfo     #_ ljz]if cg'bfg 734505.09 
  s_ cfGtl/s /fh:j 18643339.63 4 sf]=n]=lg=sf .k| n]=lg=sf lkmtf{   
  v_ /fh:j afF8kmfF8 65641950.85   s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg 41043668.09 
  u_ cGocfo 0.00   v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 0.00 

        
u_ ljifout lk|mh x'g] lzif{s ;dk"/s 

cg'bfg 
2481751.71 

        
#_ ljifout lk|mh x'g] lzif{s ljz]if 

cg'bfg 
2265494.91 

5 ljifout lgsf;f /sd         
  s_ ;fdflhs ;'/Iff     83945600.00 5 ljifout lgsfosf] vr{   
  v_ :yfgLok"jf{wf/ 16454593.80   s_ ;fdflhs ;'/Iff 83945600.00 
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  u_ t/fO{ dw]z ;d[l$ sfo{qmd 3999990.16   v_ :yfgLok"jf{wf/ 16454593.80 
  #_ jx'If]qLokf]if)f 727000.00   u_ t/fO{dw]z ;d[l$ sfo{qmd 3999990.16 
  ª_ k|wfgdGqL /f]huf/  865295.62 1364155.20   #_ jx'If]qLokf]if)f 727000.00 
  r_ /fli «̂o kl/rokq tyf k+lhs/)f 770600.00   ª_ k|wfgdGqL /f]huf/  865295.62 1364155.20 

6 cGo sfo{s|d     r_ /fli «̂o kl/rokq tyf k+lhs/)f 770600.00 

  s_ ;*s jf]*{ g]kfn 2850000.00 6 cGo sfo{s|d   

  
v_ :yflgo tx k|sf]k Joj:yfkg sf]if 

vftf 
21752321.2   s_ ;*s jf]* g]kfn 2100000.00 

  u_ k|b]zjf^ k|fKt sf]/f]gfsf] nflu 1500000.00   
s_ :yflgo tx k|sf]k Joj:yfkg 

sf]if vftf 
4387936.30 

7 w/f}^L k|fKtL 11538247 7 w/f}^L lkmtf{ 4831264.09 
   8 व्यय तर्फ  हिसाव मिलान गनफ नसकेको र्रक १९१५८५।८५ 
8 ljleGg sf]if cfDbfgL    ९ ljleGg af+sL df}Hbft -cg';'rL 2_ ११९६२६६०२।१५  

     
s_ >]:tf cg';f/ jf+sL a}+s  
रु45392165.60 

 

        v_ w/f}^L af+sL रु 6706982.92  

        
u_ :yflgo tx k|sf]k Joj:yfkg 

sf]if vftf रु 17364384.94 
 

        #_ ;*s jf]*{ g]kfn रु 750000.00  

        ª_ cfGtl/s >f]t  रु 49413068.69 
 

  hDdf 691177539.31    hDdf 691177539.31 
 

अनसूुची – १ 

गि बषाको मौज्दाि अल्र्ा 
मस.न. मिसफक नम्बर बैंकको नाि िौज्दात रकि 
१ w/f}6L vftf g]kfn j}+s lnld6]8 ६१५५७३१।४३ 

२ ;+lrt sf]if vftf g]kfn j}+s lnld6]8 १४६७००७३७ 

    जम्िा  १५२८५६४६८।७८ 
      

अनसूुची –२ 

र्स बषाको मौज्दाि बाकी 
मस.न. मिसफक नम्बर बैंकको नाि िौज्दात रकि शे्रस्ता अनुसार िौज्दात वैक स्टेटिेन्ट अनुसार 

१ cfGtl/s /fh:j vftf Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ५२९३७२३।०१ ४२२२२७ 
२ af8kmf8 af^ k|fKt /fh:j vftf Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ०।०० ११६६४०५।२३ 
३ rfn' vr{ vftf–lahf]/ jif{ Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ८९६५५१९३।८९ १०४६३२७३७।९१ 
४ k"Flhut vr{ vftf–lahf]/ jif{ Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ४१७७९४८१।९९ ५६२५२४४१।४४ 
५ w/f}6L vftf Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ६७०६९८२।९३ ५८७३७२५।४५ 
६ ;+lrt sf]if vftf Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ४६१७७४९।९३ ४६१७७४९।९३ 
७ ljefUo sf]if vftf Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 ०।०० ८०० 
८ :yflgo tx k|sf]k Joj:yfkg sf]if 

vftf 
Pg cfO l; Plzof j}+s lnld6]8 १७३६४३८४।९५ १७४१४३८४।९४ 

    जम्िा  १६५४१७५१६।६५ १९०३८०४७१।९० 
 

 

 

 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुजू रकम 
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 असलुी : लेखापरीक्षर्को क्रममा प्रदेश समपरुक रु २४८१७५१.०१ र प्रदेश र्वशेष अनदुान रु 
२२६५४९४.९१ समेि रु ४७४७२४५।९२ प्रदेस संर्चि कोष दार्खला भएको छ । 

 

1.  एकीकृि आतथाक र्ववरर्को परीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेका छन ्:  

1.1.  नगरपातलकाले बैंक समार्ोजन र्हसाब िर्ार गरेको छैन । कार्ाालर्बाट प्राप्त आतथाक र्ववरर् 
अनसुार आतथाक वषाको अन्त्र्मा शे्रस्िा अनसुार बैंक मौज्दाि रु.१६५४१७५१६।६५  रहेको 
देर्खर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा बैंक स्टेटमेन्ट माग गरी परीक्षर् गदाा रु १९०३८०४७१।९० 
वैक वाकी देर्खर्ो। जसबाट शे्रस्िाको बाँकी र बैंक बाँकी र्वच फरक रु २४९६२९५५।२९ को 
बैंक समार्ोजन र्हसाव िर्ार गरी शे्रस्िा र बैंक मौज्दािको र्हसाव तमलान गनुापदाछ । 

 

1.2.  र्स वषा सशिा अनदुान प्रदेश सरकारबाट रु.२४२०२७८। प्राप्त भएकोमा कार्ाालर्ले 
रु.२४९५२९८।१६ खचा गरी तनकासा रकम भन्दा रु. 7५०२०।१६ बढी खचा गरेको छ । 
तनकासा भन्दा बढी खचा गने पररपाटी तनर्न्रर् गरी खचा सोधभनाा गनुापने रु 

 

 

७५०२० 

1.3.  एर्ककृि आतथाक र्ववरर् अनसुार रु ११९६२६६०२।१५ मौज्दाि देखाएकोमा अनसूुर्च २ मा रु 
१६५४१७५१६।६५ उल्लेख गरेको छ। अनसूुर्च २ र एर्ककृि आ.र्व.मा फरक परेको रु 
४५७९०९१४।७१ का सम्वन्धमा कारर् स्पष्ट गनुा पने सम्बन्दमा छलफल हदुा कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर् र प्रदेस लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा क्रमश २०७७ सालको आर्श्वन १९ र 
फागनु २० मा र्फिाा दार्खला गरेको रू ४५७९०९१४।७१ समेि अनसुरु्च २ मा समाबेस भएको 
जानकारी गराएको छ । अि आ.ब. २०७७।७८ को लागी अ. ल्र्ा. गदाा रू 
१६५४१७५१६।६५ नै र्जम्मेबारी साररन ुपदाछ । 

 

1.4.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट २०७६।२।१९ मा स्वीकृि भएको NPSAS based 
ढाँचामा प्रतिवेदन िर्ार िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

 

1.5.  सरुको प्रर्ोगिः नगरपातलकाहरुलाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) प्रर्ोग 
गरी लेखा राख्न े तनदेशन भए अनसुार र्स आतथाक बषामा लाग ु गरेको भएिापतन र्वषर्गि 
मन्रालर्बाट प्राप्त बजेट सरुमा प्रर्वष्ट नगरेको, गि वषाको मौज्दाि रकम अ.ल्र्ा. नतभडेको, 
स्रोिगि अनमुान बजेट सरुमा प्रर्वष्ट गरेकोमा अर्न्िम बजेट सोही मानेको हुँदा मौज्दाि रकम 
घटी/बर्ढ देर्खएको र कार्ाालर्ले सरुबाट गोश्वारा भौचर मार उिार गरी अन्र् र्ववरर् प्रर्वष्ट 
नगरेको कारर्ले म.ले.प.फा.नं.२७२ र २७५ तभडान नभएको अवस्था छ । डाटा प्रर्वष्ट गरी 
वार्षाक प्राप्ती िथा भकु्तानीको र्हसाव तमलान गनुापदाछ । 

 

1.6.  कार्ाालर्ले पेश गरेको एर्ककृि आतथाक र्ववरर् अनसुार आर् र व्र्र् वरावर नगरी फरक रु 
१९१५८५।८५ व्र्र् िफा  र्हसाव तमलान गना नसर्कएको भनी देखाएको छ। उक्त रकम के 
कसरी फरक परेको हो फरक परेको सम्वन्धमा स्पष्ट पानुा पने रु 

 

 

१९१५८५ 

1.7.  एर्ककृि आर् र व्र्र् अनसुार आन्िररक राजश्व रु १८६४३३३९।६३ असूली भएको देखाइएको 
छ। िर लेखापरीक्षर्को क्रममा रु ४८४३३६० को मार शे्रस्िा कागजाि पेश गरेको छ। वाकी 
आन्िररक आर् के वापि कति र कसरी असूली भएको हो सो को र्ववरर् िर्ार गरी लेखापरीक्षर् 
गराउन ुपने रु 

 

 

 

१३७९९९७९।६३ 

1.8.  धरौटी िफा  गिको अ ल्र्ा रु ६५५५७३१।४३ मा र्स वषा रु ११५३८२४७।०१ प्रातप्त िथा  
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रु ४८३१२६४।०९ र्फिाा गरी रु ६७०९९८२।९२ वाकी देखाएकोमा शे्रस्िा पेश नभएकोले 
लेखापरीक्षर् हनु सकेन । 

1.9.  स्थातनर् संर्चि कोषको वैक नगदी र्किाव र वैक स्टेटमेन्ट एउटै हनुपुनेमा फरक परेको छ। वैक 
नगदी र्किाव अनसुार वैक डेर्वट रु ७१०९५६५५४।१८ िथा के्रतडट रु ६८००७४०८४।९८ 
भई रु ३०८८२४६९।२० वाकी देर्खन्छ। िर सोही खािाको वैक स्टेटमेन्ट अनसुार असार 
मसान्िको वैक वाकी रु ४६१७७४९।९३ मार देखाउछ। अििः एउटै खािाको वैक नगदी 
र्किाव र वैक स्टेटमेन्ट फरक परेको सम्वन्धमा कारर् जनाएको छैन । 

 

2.  आतथाक कारोवारको अवस्था : 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 व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा 
िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि 
गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा नगरपातलकामा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

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

• लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा परीक्षर् गदाा अद्यावतधक नरहेको 
कारर् पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा छ भतन तभडान गना सक्ने आधार भएन । 

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

• आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ४ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
कार्ाक्षेर तभरका कार्ाालर्लाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान, राजश्व 
बाँडफाँड अन्िगाि प्राप्त रकम, आन्िररक आर्, ऋर् िथा अनदुान र व्र्र्को र्ववरर् देर्खने 
गरी एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गरी सम्बर्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले सो अनसुार एर्ककृि र्ववरर् 
िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् र को.ले.तन.का पठाएको छैन ।  

• आतथाक वषा २०७६।७७ मा भएको खचाको चेक भकु्तानीको लातग आवश्र्क रकम मूल संर्चि 
कोष खािाबाट कार्ा संचालन खािामा सोही वषामा ट्रान्सफर गनुापनेमा पतछल्लो आ.व. 
२०७७।७८ मा समेि मूल संर्चि कोष खािाबाट रकम ट्रान्सफर गरेको छ । मूल संर्चि 
खािाबाट आषाढ मसान्ि तभरै आवश्र्क रकम ट्रान्सफर गरी खचाको लेखाङ्कन गनुापदाछ ।  

ऐनको व्र्वस्था अनसुार र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

3.  खचा गने अर्ख्िर्ारी र कार्ार्वतधिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम 
सभावाट वजेट स्वीकृि भएको सािददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई 
वजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था छ । खचा गदाा आतथाक कार्ार्वतध नवनाएको कारर् 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ वमोर्जम संचालन गने उल्लेख गरेको छ । 

 

4.  आन्िररक तनर्न्रर्, र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व एवम ्काननुको पालना:  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कार्ाालर्वाट सम्पादन गररने कार्ा तनर्तमि, 
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तमिव्र्र्ी, प्रभावकारी र दक्षिापरु्ा ढंगवाट सम्पादन गना र र्वर्त्तर् प्रतिवेदन प्रर्ालीलाई र्वश्वसतनर् 
वनाउन िथा प्रचतलि कानून वमोर्जम कार्ा सम्पादन गना आ–आफ्नो कामको प्रकृिी अनसुारको 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । र्सैगरी आतथाक 
कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले सरकारी रकम तनकासा 
ददंदा वा खचा गदाा तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को दृर्ष्टकोर्ले 
आम्दानी, खचा, लेखा र त्र्सको र्जन्सी, नगद मौज्दाि िथा आतथाक कारोबार गनुापने र प्रचतलि 
काननु पालना गरीएको छ भन्ने कुरामा र्वश्वस्ि हनुपुने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी प्रचतलि काननुमा 
व्र्वस्था भएका प्रावधानहरुको पालना हनुपुदाछ । पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार 
गरेको छैन साथै र्वत्तीर् जवाफदेर्हिा िथा उत्तरदार्र्त्व र काननुको पालनाको र्स्थिी मूल्र्ाङ्कन गदाा 
तनम्नानसुार रहेको पाइर्ोिः 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८ बमोर्जम वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
नभएको,   

• आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९५(२) बमोर्जम उद्देश्र् प्राप्तीमा आई 
पने सम्भार्वि जोर्खम क्षेरहरुको पर्हचान र सो तनराकरर्को लातग  कार्ाक्रम व्र्वर्स्थि 
नगरेको , 

• तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) बमोर्जम प्रत्रे्क तनजामिी पदको कार्ा 
र्ववरर् बनाई लाग ुनगरेको , 

• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ बमोर्जम िालकु कार्ालर्ले 
तनरीक्षर् गरेको देर्खएन,   

• वडामा उठ्न ेराजस्वको लक्ष्र् तनधाारर् नगरेको,  

• प्रतिस्पधाात्मक खररद र्वतध अवलम्वन नगरेको, 
• र्ोजना छनौट भए िापतन सव ैर्ोजना कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाएको, 
• र्विरर्मूखी कार्ाक्रमलाई संचालन गरेको, 
• पूरँ्जगि खचामा प्राथतमकिा नअपनाएको ,  
• स साना र्ोजनालाई प्राथतमकिा ददएको, 
• कोषहरुको कार्ार्वतध कानून नवनाएको, 
• उपभोक्ताको र्ोगदान न्रू्नरुपले जटुाएको,  
• कर िथा शलु्क अनमुानको ठोस आधार तनमाार् नगरेको, 
• कार्ार्वतध वेगर आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको, 
• संस्थागि क्षमिा र्वकासमा उल्लेखतनर् प्रगति नगरेको, 
• आतथाक वषाको अन्िमा खचाको चाप हनुे गरी काम गरेको, 
• उपभोक्ताबाट खररद सामान पररमार् र नापी िथा उपर्ोग नतभडेको, 
• न्र्ार्ीक सतमतिवाट मदु्दाको र्कनारा लगाउन वाँकीको र्ववरर् प्राप्त नभएको ,  
• चाल ुप्रकृतिका खचालाई पूरँ्जगि खचामा र्वतनर्ोजन गरी खचा गरेको, 
• राजस्व प्राप्तीको दार्रालाई प्राथतमकीकरर् नगरेको, 
• राजस्वको अनमुान र प्राप्ती प्रक्षेपर्मूखी र दार्रामखुी वनाउन नसकेको, 
• िलवी प्रतिवेदन पारीिमा पूर्ािा कार्म नगरेको, 
• प्राप्ती िथा भकू्तानीको खचा सावाजतनकीकरर् नगरेको, 
• र्वद्याथी िथा र्शक्षक अनूपाि नतभडेको मजारको कार्ाक्रम अगाडी नवढाएको 
• अवकास कोष सम्वर्न्ध कानूनी व्र्वस्था कार्ाान्वर्न नगरेको, 
• एर्ककृि सम्पर्त्त र्ववरर् र र्जन्सीको एकीकृि लगि र तनरीक्षर् नगरेको,  
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• लर्क्षि समूह खचालाई तनर्न्रर्मा ल्र्ाउन नसकेको, 
• र्वर्वध खचामा तनर्न्रर् नगरेको, कतिपर् र्वर्वध खचाको र्वलमा घरार्ासी प्रर्ोजनका 

खाद्यान्न सामानको प्रर्ोजन नखलुाई र्वल राखी भकु्तानी गरेको, 
• कार्ाालर्मा टेतलफोन नभएको भतन प्रर्ोजन नखलुाई तनजी फोनमा ररचाजा खचा लेख्न ेगरेको, 
• उपभोक्ता सतमतिको गठन प्रर्क्रर्ा तनर्मानसुार नभएको, 
• अनगुमन संर्न्र तनमाार् गरी र्ोजना अनगुमनलाई प्रभावकारी नबनाएको, 
• तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर आश्वस्ि हनु ेप्रमार् संलग्न गने नगरेको , 
• उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको काममा तनर्मानसुार खचा अनमुोदन, खचाको सूचना 

सावाजतनकीकरर् नगरेको, ममाि सम्भारको र्जम्मा सर्हि सम्पन्न र्ोजना उपभोक्तालाई 
र्ोजना हस्िान्िरर् र सो को अतभलेर्खकरर् नगरेको , 

• आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९२ बमोर्जम सबै आतथाक  कारोवारको 
शे्रस्िा स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने र र्सरी राखेको लेखा शे्रस्िा अद्यावतधक भए नभएको 
कार्ाालर् प्रमखुले जाँच गनुापने व्र्वस्था कार्ाान्वर्न नगरेको,  

• र्जन्सी खािा, बैक नगदी र्किाव, लेजर खािाहरु प्रमार्र्ि गरी शे्रस्िा अद्यावतधक 
नगरेको/एउटा पेश्की बाँकी छँदै अको पेश्की ददने गरेको,  

• आम्दानी िफा को म.ले.प.फा.नं.(सार्वक)१०८ र २३ जस्िा खािा नराखेको, 
•  म.ले.प.फा.नं.(सार्वक) ४७ र ५२ र्जन्सी खािा अद्यावतधक नगरेको , 
• केही उपर्शषाकमा बैंक नगदी र्किाब र आषाढको खचाको फाटवारी नतमलेको, 
• तनर्म बमोर्जम खचाको र्वल भरपाईको िेररज, जोडजम्मा, प्रमार्र्करर्, भकु्तानीको छाप र  

खचाका र्थेष्ट प्रमार् नरहेको, 
• ईन्धन खचाको लगबकु नराखेको, 
• कतिपर् तनजी सवारी साधनको ममाि खचा भकु्तानी गरेको,  
• नापी र्किाव लजुतसटमा रहेको । 

• कार्ाालर्ले अतग्रम आर्कर लगार्िका दार्र्त्व रकम सम्वर्न्धि खािामा जम्मा गरेको वैक 
भौचरहरु वैकको कमाचारीवाट हस्िाक्षर हनुे नगरेको। जस्िै भौ न ५८६ वाट रु 
२२८११२।१० को ६ वटा वैक भौचर भौ न ५८४ को रु ४६८१४ को ६ वटा वैक 
भौचरमा वैक कमाचारीको हस्िाक्षर छैन।  

    तनर्म, काननु र तनदेर्शका अनसुार कार्ाान्वर्न गनुापने उपरोक्त व्र्होरा पूर्ा रुपमा कार्ाान्वर्न 
नगरेका कारर् र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व एवम जवाफदेर्हिा र कानूनको पालनामा कमी आएको हुँदा 
र्जम्मेवार पदातधकारीले कामको प्रकृति अनूरुप आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गने र कानूनको 
पालना गराउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

5.  सेवा प्रवाह :- पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार र्स वषा नागरीकिा तसफाररस संख्र्ा 
५५७, घरबाटो तसफाररस संख्र्ा ८०२, नािा प्रमार्ीि संख्र्ा २७८, जन्म मतृ्र् ुदिाा संख्र्ा १३६८ 
र अन्र् तसफाररस ४३३४ को भएको उल्लेख गरेको छ । 

 

6.  आन्िररक लेखापरीक्षर् :- आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ 
मा स्थानीर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उल्लेर्खि 
व्र्वस्था अनसुार र्स वषा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई प्रतिवेदन पेश गरेको छैन। ऐनको प्रावधान 
कार्ाान्वर्न गरी आन्िररक लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन पेश गनुा पदाछ ।  

 

7.  स्थानीर् संर्चि कोषिः स्थानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम  
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नगरपातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा  र स्थानीर् सरकार सन्चालन नभएका 
व्र्र्हरुको आर्व्र्र् र्हसावको छुटै्ट संर्चिकोषको र्हसाब राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
नगरपातलकाले संर्चिकोषको छुटै्ट र्हसाब राखेको भएिापतन सो मा वषाभरी भएको सम्पूर्ा कारोबारको 
रकमको र्हसाब राखी चाल ुर पंूजीगि खचा खािामा ट्रान्सफर गरी खचा खािाहरुबाट आतथाक वषाभरी 
कारोबार गरी वषाान्िमा बांकी रकम र्स कोषमा र्फिाा गनुापनेमा खचा खािाहरुबाट समेि तसधैं 
कारोबार गरेको िथा संर्चि कोषको र्हसाब अध्र्ाबतधक नगरेको कारर्ले एर्ककृि आर्व्र्र् 
तबवरर्ले देखाएको र्हसाब तभडान गरी र्र्कन गना सर्कएन । िसथा ऐनमा व्र्वस्था भए बमोर्जम 
सर्ञ्चि कोष िथा खचा खािाहरुको अतभलेख राखी सम्बर्न्धि खािामा जनाई र्हसाब दरुुस्ि राख्नपुदाछ 
। 

8.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 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 ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर 
स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने 
व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।०३।१० गिे रु. ५४ करोड ३५ लाख २५ हजारको 
बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।२५ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका 
प्रमखुले २०७६।०३।२५ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान 
गरेको देर्खन्छ ।  

 

9.  चौमातसक पूजँीगि खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था 
छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक परु्जगि खचाको र्स्थति देहार् 
बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

तस.नं. 
पूँजीगि खचा 

शीषाक 

कुल खचा 
चौमातसक खचा (रु.हजारमा) आषाढ मर्हनाको 

मार खचा प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसो चौमातसक 

१ कूल    पूजीगि 
खचा: 

१९२६४९ ६४१३१ २६७१२ १०१८०६ ४५१३८ 

 खचा प्रतिशि १०० ३३.२८ १३.८६ ५२.८४ २३.४३  

 

10.  क्षरेगि बजेट र खचा- 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 देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

मखु्र् क्षरे वार्षाक वजेट खचा रकम कुल खचा मध्रे् प्रतिशि 

आतथाक र्वकास १७१३० ८१७ ०.२० 

सामार्जक क्षेर  २२६६७९ १७०७४३ ४३.२९ 

पूवााधार र्वकास क्षेर २२०४७५ १२२८३२ ३१.१४ 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन ५८५२१ ४१७७६ १०.५९ 

कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा ७८५०३ ५९००२ १४.९६ 
जम्मा ६०१३०८ ३९४३५४ १००  

 

11.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समातनकरर् वाहेकका अनदुान वषाभरी खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि 
तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२) िथा फारम २५ 
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अनसुार २०७७ असार मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको मध्रे् रु 
४१०४३६६८।०९ समर्मै र्फिाा नगरी २०७७।०६।१९ मा संर्घर् सरकारलाई र्फिाा गरेको 
छ। र्फिाा गना वाकी रु ४७४७२४६।६२ तमति २०७७।११।२० मा मार प्रदेश लेखा इकाई 
कार्ाालर्मा र्फिाा गरेको छ । 

अनदुान प्रदान गने तनकार् अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  १८३६१०००० १४२५६६३३१.९१ ४१०४३६६८.०९ 

प्रदेश सरकार 
शसिा  २४२०२७८ २४९५२९८.१६ (७५०२०.१६) 
र्वषेश ३०००००० ७३४५०५.०९ २२६५४९४.९१ 

समपरुक ४०००००० १५१८२४८.२९ २४८१७५१.७१ 

 जम्मा १९३०३०२७८ १४७३१४३८३.४५ ४५७१५८९४.५५  
11.1.  सरुको अनसूुर्च १२ अनसुार संर्घर् सशिाको रकम रु ४१०४३६६८।०९ देखाएिापतन संर्घर् 

हस्िान्िररि चालूको वैक नगदी र्किाव अनसुार वैक वाकी रु ४२११७४७४।७७ देर्खएकोले 
धरौटी रकम र्फिाा गरेको देर्खर्ो। स्थातनर् संर्चि कोषमा वाकी रहेको रु १०७३८०६।६८ र 
संर्घर् हस्िान्िररि पूजीगिको वैक नगदी र्किाव अनसुार वैक वाकी देर्खएको रु २७००९।८४ 
समेि संर्घर् कोषमा र्फिाा गनुा पने रु 

 

 

 

 

११००८१६ 

12.  कल्र्ार् कोष  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० 
प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले कोषको संचालन सम्बन्धी कुन ैऐन कानूनको व्र्वस्था गरेको देर्खएन । 

 

13.  श्रोि अनमुान िथा वजेट तसमािः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६  वमोर्जम 
नगरपातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व वाँडफाँडवाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र वजेट तसमा तनधाारर् गना ४ सदस्र्ीर् 
सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, सन्ितुलि र्विरर्मा वजेट तसमा 
तनधाारर्, वजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, वजेट िजुामा मागादशान गनुापने र कार्ापातलकामा 
पेश गने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा र्वषर्गि क्षेर िथा पूवााधार क्षेरमा रकम र्वतनर्ोजन गरी र्ोजना 
छनौट िथा सोको प्राथतमकीकरर् गरी आंर्शक रुपमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएिा पतन ठुला पूवााधार 
क्षेरलाई वजेटको प्राथतमकिामा राखेको देर्खएन । साना, ठुला, मझौला पूवााधार क्षेरको र्वकासमा 
वजेट व्र्वस्थापन गरी आगामी ददनमा कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । नगरको 
प्राथतमक आर्ोजना कून कून हनु प्रक्षेपर् गरी वजेट िथा श्रोिको प्राथतमकिा िर्ार गरी र्ोजना 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन आवश्र्क छ ।  

 

14.  र्ोजनािः र्ोजना वाँडफाँड गदाा ठुला र्ोजनालाई प्राथतमकीकरर् गरेको देर्खएन । २५५ वडास्िररर्  
र  २४ वटा नगरस्िररर् र्ोजना गरी २७९ र्ोजना रहेका छन । ९ वडामा  र्ोजना वनाई 
रकमको वतगाकरर् िथा र्विरर् र सोको कार्ा सम्पादन गना कदठनाई हनु जाने देर्खँदा ठुला 
पूवााधारजन्र् र्ोजना छनौट गररनू आवश्र्क देर्खन्छ । 

 

15.  वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामािः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्र्ीर् 
वजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको 
प्राथतमर्ककरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम र कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कार्ाक्रमको आपतस 
िादम्र्िा िथा पररपरुकिा तमलाउन े व्र्वस्था छ । एउटै क्षेर तभर वडागि र्ोजना, नगरपातलका 
र्ोजना र र्वषर्गि पूवााधार क्षेरका कार्ाक्रमका लातग रकम र्वतनर्ोजन गरेको छ । र्वषर्गि क्षेर 
सँग सम्वर्न्धि िथा वडा र नगरपातलकाको सावाजतनक तनमाार् सँग र्ोजना दोहोरो पनासक्ने अवस्था 
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छ । एउटै र्ोजना िथा कार्ाक्रम दोहोरो िथा िेहेरो रुपमा संचालन नगरी एकै ठाउँवाट संचालन 
गने व्र्वस्थाको लातग र्वशेष ध्र्ानाकषार् गररएको छ । 

16.  वार्षाक खररद र्ोजना/गरुु र्ोजनािः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमा भन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । साथै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोड भन्दा बढीको खररद गदाा गरुु र्ोजना िर्ार गनुापने, तनर्म ८ ले वार्षाक १० लाख भन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खररद र्ोजना बनाउन ुपने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले र्स वषा 
रु.१९ करोड २६ लाख ४९ हजार को पूजँीगि खचा/खररद कार्ा गरेको छ । नगरपातलकाले 
आफ्नो खररद ऐन नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम वार्षाक खररद र्ोजना/गरुु र्ोजना 
बनाई खररद कार्ालाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

 

17.  बार्षाक आतथाक कारोवारको प्रतिवेदनिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९० 
उपतनर्म (१) मा प्रत्रे्क कार्ाालर्ले एक आतथाक वषाको अवतधतभर भएको आफ्नो आतथाक 
कारोवार (नगदी,र्जन्सी आर् व्र्र्) को अनसूुची २११ बमोर्जमको ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी आतथाक वषा समाप्त भएको एक्काईस  ददनतभर दईु प्रति सम्बर्न्धि प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् र एक प्रति िालकु कार्ाालर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् अवतधसम्म 
अनसूुची २११ बमोर्जमको ढाँचाको वार्षाक आतथाक कारोवार, प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले तनर्मको 
व्र्वस्था पालना भएको देर्खएन । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको पररपालना हनुपुदाछ । 

 

18.  आन्िररक ऋर्िः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोर्जम नगरपातलकाले 
रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगको तसफाररसमा सम्बर्न्धि सभावाट स्वीकृि गरी 
उत्पादनर्शल, रोजगारमलुक, आन्िररक आर्वृर्र्द् िथा पूजँीगि कार्ाका लातग आन्िररक ऋर् तलन 
सक्न ेव्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले र्ो वषा आन्िररक ऋर् तलएको देर्खएन । 

 

19.  स्थानीर् िथर्ाकं र अतभलेखिः स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोर्जम 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको आधारभिु िथर्ाकं संकलन, अतभलेख र सोको व्र्वस्थापन गनुापने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले स्थानीर् िथर्ांक सम्वन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको 
देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमर्ककरर्का र्क्रर्ाकलाप संचालनमा िथर्ांकले महत्वपरु्ा 
भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा भतुमका अगातड वढाउन आवश्र्क छ । 
िथर्ांक वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, वजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाावन्र्नले उर्चि साथाकिा नपाउने 
हुँदा र्स िफा  नगरपातलकाले अतभलेख व्र्वस्थापन गना जरुरी छ । 

   त्र्सैगरी प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, 
प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी 
लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्सांकन वा नगरपातलकाको समग्र प्रोफाईल िर्ार गनुापनेमा सो 
समेि िर्ार गरेको देर्खएन ।    

 

20.  अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्िः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोर्जम र्ोजना कार्ाान्वर्न 
िातलका र अनगुमन िथा मूल्र्ांकन र्ोजनासमेि िर्ार गनुापने र नगरपातलकाबाट संचालन भएका 
र्ोजना िथा कार्ाक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गरी सोको प्रतिवेदन कार्ापातलकाको बैठकमा 
पेश गनुापने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाले र्ोजनाबर्द् रुपमा संचातलि र्ोजना अनगुमन िथा 
सपुररवेक्षर् कार्ाान्वर्न गरेको देर्खएन । केर्ह र्ोजनामा नगर प्रमखु र उप प्रमखु िथा सम्बर्न्धि 
वाडा अध्र्क्ष र सदस्र्ले अनगुमन गरेको भएपतन केर्ह र्ोजनामा नगर प्रमखु र सम्बर्न्धि वाडा 
अध्र्क्ष र सदस्र्ले वाहेक अतधकांश र्ोजना वाडा अध्र्क्ष, वाडा सदस्र्ले मार िथा कमाचारी, 
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प्रार्वतधकले मार अनगुमन गरेको देर्खएको छ । प्रस्ििु अनमुगन प्रतिवेदनमा आतथाक अवस्था र 
काम सम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गने गरेको छ । काम नभएका र सधुार गनुापने व्र्होरा कमै 
मार उल्लेख गने गरेको छ । र्सरी र्ोजना िथा कार्ाक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् कार्ा 
ऐनले तनददाष्ट गरेबमोर्जम र्जम्मेवार पदातधकारीबाट नगराउँदा र प्रार्वतधक पक्षको कतम कमजोरी 
नऔलं्र्ाउँदा साधनस्रोिको अतधकत्तम उपर्ोग, सेवा प्रवाह िथा कामको गरु्स्िर प्रभावकारी हनु 
नसक्न ेिफा  र्जम्मेवार पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।    

21.  न्र्ार्ीक सतमिीिः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार 
क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुी मध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका उजरुीको ३ मर्हना तभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ भने अन्र् उजरुी सम्वन्धमा अवतध 
र्कटान गरेको छैन । कार्ाालर्ले न्र्ार्ीक सतमतिमा के कति उजरुी दिाा भए त्र्स मध्रे् कति 
फछार्ौट र वाँकी रहे सो को र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । र्ववरर् िर्ार गरी न्र्ार् सम्पादन 
प्रर्क्रर्ालाई टुङ्गो लगाउन ुपदाछ । 

 

22.  गरु्स्िर पररक्षर्िः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपूतिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
बमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्बाट खररद 
गररएका ल्र्ापटप लगार्ि सवारी साधनको भकु्तानी गदाा सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको छैन । 
अििः िी सामानहरुको गरु्स्िर सम्बन्धमा सतुनर्श्चि गररनपुदाछ । 

 

23.  र्जन्सी तनररक्षर्िः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५० वमोर्जम र्जन्सी सामानहरु 
के कस्िो अवस्थामा छन ्कार्ाालर् प्रमखुले एक वषामा कम्िीमा एक पटक आफैं ले तनररक्षर् गरी वा 
त्र्स्िो मालसामान र्जम्मा तलने कमाचारी वाहेक अन्र् कमाचारी वा प्रार्वतधक द्वारा तनररक्षर् गना 
लगाई त्र्सको प्रतिवेदन तलर्खि रुपमा तलई राख्नपुने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले आ.व. 
२०७६।७७ मा र्जन्सी तनररक्षर् गरेको भएिा पतन काननुी व्र्वस्था अनसुार र्जन्सी तनररक्षर् 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको छैन । र्जन्सी प्रतिवेदन िर्ार नहुँदा ममाि एवम ् तललाम गनुापने, मूल्र् 
नखलु्ने जस्िा र्ववरर् अद्यावतधक नहनुे हुँदा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

24.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर्िः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल–अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख गरी, त्र्सरी कार्म भएका 
गाउँपातलका वा नगरपातलकामा स्वििः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा 
सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगिखािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी 
प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा नगरपातलकाले वडागिसमेि सम्पर्त्तको अतभलेख िथा 
र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा 
मूल्र्वान सामानहरु नगरपातलकाको मूल र्जन्सी खािामा र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी 
मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद 
गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा 
अद्याबतधक गनुापदाछ । वडा, स्वास्थर्, र्शक्षा, सेवा केन्द्र, नगरपातलका लगार्िको सम्पर्त्तलाई 
एर्ककृि गररनपुदाछ । 

 

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

26.  उपभोक्ताको काम : सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्वाट तनमाार् कार्ा गराउँदा वा सो सम्वन्धी सेवा प्राप्त गदाा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िरीर्िा वा 
ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे भएमा वा पररर्ोजनाको मखु्र् उद्देश्र् न ैरोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही 
समदुार्लाई सहभातग गराउने भएमा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समहुवाट त्र्स्िो कार्ा गराउन 
वा सेवा तलन सर्कने उल्लेख छ । साथै तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्वाट काम गराउदा श्रम मलुक कामको तनधाारर्, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, 
गरु्स्िरीर्िा, ददगोपना  अतभवृर्र्द् गने िररका आम्दानी खचाको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षर् 
र अनगुमन जस्िा र्वषर्मा सावाजतनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्ार्वधी सावाजतनक खररद अनगुमन 
कार्ाालर्ले तनधाारर् गना सक्ने उल्लेख छ । 

र्स कार्ाालर्ले बाटो तनमाार्, भवन तनमाार् जस्िा कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराई उपभोक्ताले 
तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गरेको लोडर, एक्जाभेटर, डोजर, रोलर जस्िा हेतभ मेर्शनहरु प्रर्ोग गरेको र्वल 
भपााईको आधारमा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता 
माफा ि सम्पन्न गररएका आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर् र ददगोपना अतभवृर्र्द् हनुे खालको 
नदेर्खएको र पररर्ोजनाको मखु्र् उद्देश्र् रोजगारी सजृना गने नभएकोले उपभोक्ता माफा ि तनमाार् 
कार्ा गराएको मनातसव मान्न सर्कएन । सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले समेि उपभोक्ता 
सतमतिवाट गराउन सक्ने कामको कार्ार्वधी हालसम्म िर्ार गरेको पाईएन । सावाजतनक खररद 
ऐनमा भएको खररद सम्वन्धी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै श्रममलुक काम उपभोक्ताबाट र अन्र् जर्टल 
िथा तनमाार् व्र्वसार्ी प्रर्ोग गनुापने काम प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट सम्पन्न गने िफा  कार्ाालर्को 
ध्र्ान जान जरुरी देर्खएको छ । 

 

27.  मेतसनको प्रर्ोग: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट 
काम गराउदा तनमाार् कार्ामा एक्साभेटर, मेशीनहरू प्रर्ोग गना नहनुे र िर लागि अनमुान िर्ार 
गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भन्न े उल्लेख भएको रहेछ भने 
सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररसमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमिी तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना 
सर्कन े व्र्वस्था भएकोमा लागि अनमुान िर्ार गदाा जर्टल प्रकृतिको काम नखलुाइएको र 
उपभोक्ता सतमतिले एक्साभेटर/डोजर प्रर्ोग गदाा प्रार्वतधकको तसफाररस तलई सावाजतनक तनकार्बाट 
सहमिी तलएको पषु्ट्याईं नभएको अवस्थामा कार्ाको नापजाँच गरी भकु्तानी तलएको देर्खएको छ । 
साथै लागि अनमुान र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गदाा प्रार्वतधकले सम्झौिा अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिबाट गने कार्ा र रकम नखलुाई एकमषु्ट रुपमा रकम मार खलुाउन ेगरेको छ । र्सबाट 
उपभोक्ताको र्ोगदान सतुनर्श्चि गना सक्ने आधार भएन ।  

 

28.  तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर: उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ार्वतध, 

२०७५ को दफा १२ मा तनमाार् सामग्रीको गरु्स्िर, तनमाार् र्वतध र प्रर्क्रर्ाको गरु्स्िर सतुनर्श्चििा 
गने र्जम्मेवारी कार्ाालर्बाट खर्टएका प्रार्वतधक कमाचारी र उपभोक्ता सतमतिको हनु ेउल्लेख छ । 
साथै उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ाान्वर्न भएको र्ोजनाको ददगोपनाका लातग सम्बर्न्धि उपभोक्ता 
सतमतिले आवश्र्क व्र्वस्था गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उक्त व्र्वस्था अनसुार तनमाार् 
कार्ाको गरु्स्िर सतुनर्श्चििा गना र्वतभन्न तनमाार् सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षर् गने/गराउने, गाह्रो 
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लगाउन ेिथा ढलानको कार्ाको गरु्स्िरका लातग तसमेण्ट मोटाार िथा कंर्क्रट क्रू्ब टेष्ट गराउन े
जस्िा कार्ा गराएको पाइएन । जसले गदाा तनमाार् कार्ामा आवश्र्क गरु्स्िर कार्म भएको 
सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था छैन । अििः कार्ार्वतधमा उल्लेख भए अनसुार तनमाार् कार्ाको 
गरु्स्िर सतुनर्श्चििा गना आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ । 

29.  डोर हार्जरी फाराम तनर्न्रर् खािािः कार्ाालर्ले डोर हार्जरी फाराम तनर्न्रर् खािा 
म.ले.प.फा.नं.१७५ राख्न े गरेको छैन भन े डोर हार्जरी फाराममा तसलतसलेवार नम्बर कार्म गरी 
राखेको समेि छैन । र्सले गदाा आर्ोजनामा के कति डोर हार्जरी फारामहरु को, कसको नाममा 
र कुन कामको लातग कर्हले जारी भए िथा डोर हार्जरी फारम जारी गनुाको उद्देश्र् अनसुार काम 
भए नभएको र्थाथा मूल्र्ाकन गने अबस्था रहेन । डोर हार्जरी तनर्न्रर् खािा राखी मागफारामको 
आधारमा नम्बरवाइज जारी गरी िोर्कए अनसुार काम भए नभएको अनगुमन मूल्र्ाकन गने व्र्बस्था 
हनु ुआवश्र्क देर्खन्छ ।   

 

30.  व्र्वसार् करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले आफ्नो 
कार्ाक्षेर तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ 
। नगरपातलकाले व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व असलु गनूापनेमा व्र्वसार्ीहरुको लगि  मार 
राखेको कर रकम संकलन गरेको पाईएन । नगरपातलकाले व्र्र्क्तगि स्वघोषर्ाका आधारमा मार 
व्र्वसार् दिाा र नर्वकरर् गने गरेको िथा व्र्वसार् दिाा नभएका व्र्वसार्हरुको अनगुमन गरेको 
पाईएन । पातलका क्षेर तभरका व्र्वसार्ीको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ु
पदाछ । 

 

31.  सवारी करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर 
तभरका सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै 
प्रकारको सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख छ । सम्वर्न्धि तनकार्सँग 
समन्वर् गरी हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख रार्ख कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा  
सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

32.  मनोरञ्जन करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशान हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा 
कर तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७6।७7 मा पातलकाले कूनैपतन मनोरञ्जन कर 
संकलन गरेको पाईएन । र्स पालीकाको क्षेरतभर उठ्न ु पने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु 
गनुापदाछ । 

 

33.  सामार्जक परीक्षर् : पातलकाले सावाजतनक परीक्षर् अन्िगाि र्ोजना संचालन, कार्ाान्वर्न र 
कार्ाप्रर्क्रर्ामा पारदर्शािा र जवाफदेर्हिाको वृर्र्द् गना सावाजतनक परीक्षर् सम्बन्धी उपभोक्ता सतमति 
पररचालन तनदेर्शका बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुनेमा ल्र्ाएको देर्खएन । सावाजतनक परीक्षर् 
सम्बन्धी ढाँचा िोकी कार्ाान्वर्नमा नल्र्ाएकोले र्ोजनामा सावाजतनक परीक्षर् हनु सकेको पाइएन । 
पातलकाले केही ठूला र्ोजनाहरू छनौट गरी सामार्जक परीक्षर्को व्र्वस्था समेि कार्ाान्वर्न गरेको 
देर्खएन । पातलकाबाट संचातलि सबै पुजँीगि एवं चाल ुर्ोजनामा तनदेर्शका बनाई िोकेको ढाँचा 
अनरुुप सावाजतनक परीक्षर् गराउने कार्ा गनुापने देर्खन्छ । 
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34.  काम, किाव्र् र अतधकार : संर्वधानको अनसूुची–८ मा उल्लेख भए अनसुार स्थानीर् िहको 
अतधकार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीर् कर, सेवा शलु्क िथा दस्िरु, 
स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन, स्थानीर् स्िरका र्वकास आर्ोजना, आधारभिू र माध्र्तमक र्शक्षा, 
आधारभिू स्वास्थर् र सरसफाई, स्थानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृर्ष सडक र तसंचाई, जग्गा धनी दिाा 
प्रमार् पजुाा र्विरर्, कृर्ष िथा पशपुालन, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्त र अशक्तहरुको 
व्र्वस्थापन लगार्ि २२ प्रकारका अतधकार उल्लेख छ । संघ वा प्रदेशले संर्वधान िथा प्रचतलि 
कानूनबमोर्जम आफ्नो अतधकार क्षेरतभरको कुनै र्वषर् पातलकालाई कानून बनाई तनक्षेपर् गरेको 
अवस्था देर्खएन । 

 

 नगरपातलका चाल ु(राजश्व बाडँफाँड)  

35.  िलवी प्रतिवेदनिः तनजामिी  सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनसुार कार्ाालर्ले र्जल्ला र्स्थि 
कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट कार्ाालर्का कमाचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । र्स वषा कार्ाालर्ले कमाचारी िलव भत्तामा रु 
९८,७०,३४६.४६ खचा लेखेकोमा िलवी प्रतिवेदन पाररि नभएकोले िलव र ग्रडे तभडान गना 
सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पालना गरी िलवी प्रतिवेदन पाररि गराई िलव भत्ता खचा गनुापदाछ । 
साथै कार्ाालर्ले दरवन्दी चाटा एवम सो वमोर्जम कार्ारि कमाचारीको र्ववरर् पेश नगरेकोले 
दरवन्दी अनसुारनै कमाचारी छन भन्ने एर्कन गना सर्कएन। 

 

36.  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 र सेवा करारबाट 

तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नहनु ेव्र्वस्था छ। पातलकाले 

र्वतभन्न पदमा कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु.११५००००० खचा लेखेको छ । जसमा आर्स्वन 
मर्हनाको पदातधकारी पाररश्रतमक रु ६३५००० समेि भकु्तानी भएको देर्खन्छ। साथै करारका 
कमाचारीको सम्झौिा र म्र्ाद थपका कागजाि समेि पेश हनु सकेन। र्सबाट पातलकाले आवश्र्क 
भन्दा बढी कमाचारी करारमा राखेको छैन भन्न सर्कएन भने करारका कमाचारीको सम्झौिा र म्र्ाद 
थप भए नभएको एर्कन गना सर्कएन। अर्वलम्ब सङ्गठन व्र्वस्थापन सवेक्षर्बाट दरवन्दी स्वीकृि 
गरी र्सरी कार्ारि कमाचारी राख्न ेकार्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

37.  फरक र्शषाकवाट भकु्तानीिः आर्स्वन मर्हनाको पदातधकारीको पाररश्रतमक भकु्तानी भनी रु ६३५००० 
करार सेवा शलु्कवाट खचा लेखेको छ। र्सरी फरक र्शषाकवाट भकु्तानी गरेको खचा तनर्तमि 
हनुपुने रु 

 

६३५००० 

38.  भ्रमर् अतभलेख एवं प्रतिबेदनिः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ अनसुार आफू कार्ारि क्षेरतभर भ्रमर् 
गदाा दैतनक भ्रमर् भत्ता नपाउने िथा एकै ददन गएर फर्का न सक्ने ठाउमा खाजा खचा वापि दैतनक 
भ्रमर् भत्ताको २५ प्रतिशि रकम ददन सर्कने उल्लेख छ । तनर्म २१ मा भ्रमर्मा खर्टन े
पदातधकारी वा कमाचारीले भ्रमर् प्रारम्भ गरेपतछ सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले अनसूुची–६ बमोर्जमको 
ढाँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले र्वतभन्न कमाचारीले र्वतभन्न स्थानमा भ्रमर् 
गरेको भ्रमर् आदेश र भ्रमर् र्वल अनसुार रु ९००००० भ्रमर् खचा र रु ३७८८०० अनगुमन 
मूल्र्ाकंनमा खचा लेखेकोमा भ्रमर् अतभलेख व्र्वर्स्थि राखेको छैन। कतिपर् भ्रमर् र्वलमा 
कार्ाालर् प्रमखुले प्रमार्र्ि गरेको देर्खदैन। एउटै गोश्बारा भौचरबाट अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन, 

सरुवा िथा भ्रमर् भत्ता एकमषु्ट भ्रमर्/अनगुमन प्रतिबेदन बेगर िेररज िर्ार नगरी खचा लेखेको, 
एकै ददन गएर फका न सक्ने स्थान जनकपरु मलगंवा वददावास र्वरगंज हेटौडा लगार्िका स्थानको 
समेिको दैतनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेको तनर्तमि देर्खएन । तनर्माबलीमा उल्लेख भएबमोर्जम 
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भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर् प्रतिबेदन राखेरमार  भ्रमर् खचा लेख्न े र एकैददन जान आउन सर्कने 
स्थानमा बास बस्ने गरी काज खटाउने कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

39.  कार्ाालर् सम्बर्न्ध खचािः कार्ाालर्लाई वषाभरमा आवश्र्क पने सामानको एकमषु्ठ र्ववरर् बनाई 
सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको प्रावधान वमोर्जम खररद र्ोजना बनाई प्रतिस्पधाात्मक 
िवरले खररद गनुापनेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खररद गरी मसलन्द िथा कार्ाालर् सामान रु 
३७३२०४०।९५ र छपाइ िथा सूचना प्रकाशनमा रु.९९८०६६।१० खचा लेखेको छ । 
सामानको आवश्र्किा िथा पररमार् शरुुमै तनर्श्चि गरी प्रतिस्पधाात्मक रुपले खररद कारवाही 
अवलम्बन गनेिफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददन जरुरी छ । पटक पटक खररद गने पररपाटीमा तनर्न्रर् 
गरी काननुको पालना गरी खररदलाई तमिव्र्र्ी िथा प्रतिस्पधी बनाउनपुदाछ भने परपतरकामा 
कार्ाालर्को सूचना प्रकासन गदााको लागिमा समेि अतधकिम छुट प्राप्त गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान 
जानपुदाछ।  

 

40.  ममाि आदेशिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५१ वमोर्जम सरकारी र्जन्सी 
मालसामान हानी नोक्सानी नहनुे गरर संरक्षर् गने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चाल ु
अवस्थामा राख्न े उत्तरदार्र्त्व सम्वर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनु े उल्लेख छ । सोही वमोर्जम 
कार्ाालर्मा रहेको चल्िी र्जन्सी मालसामान ममाि गनुापने भएमा कार्ाालर् प्रमखुबाट ममाि आदेश 
स्वीकृि गराई ममाि गराई खचा लेख्न े र सोको ममाि अतभलेख िर्ार गरी राख्नपुदाछ । 
नगरपातलकाले ममाि खचा भकु्तानी गदाा धेरैजसो खचामा ममाि आदेश र ममाि अतभलेख 
म.ले.प.फा.नं. २ िर्ार नगरी सवारी साधन ममािमा रु ८२८४९८।५९ मेर्शनरी िथा औजार 
ममाि सम्भार िथा संचालन खचामा रु ३९९२९० र तनतमाि सावाजतनक सम्पतिको ममाि सम्भार 
खचामा रु ४०९६७८।८६ खचा लेखेको छ । तनर्मको पालना गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान 
जानपुने देर्खन्छ ।  

 

41.  इन्धन खचाको मापदण्डिः सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी 
नीतिगि मागादशान, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, ममाि खचामा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग 
गने, सरकारी सवारी साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी र्स वषा इन्धन (पदातधकारी) रु.५८७८४९, इन्धन 
कार्ाालर् प्रर्ोजन रु. ६३२८७७।५० समेि रु.१२२०७२६।५० इन्धन खचा गरेको छ। इन्धन 
खचाको मापदण्ड िर्ार गरेको छैन भन े सवारी साधन अनसुार वार्षाक इन्धन खचा र उपर्ोगको 
र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । इन्धन खचालाई तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा तनधाारर् गरी 
लगवकु राखेर मार खचा लेख्न ेिफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।  

 

42.  र्वर्वध खचािः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्ट्याई हनुे 
प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्ो वषा र्वर्वध खचा 
वापि रु. ९२६५२७ खचा गरेको छ । खचा गरेको रकमको र्वल पेश गरेिापतन खचा गनुापने 
आधार स्पष्ट गने गरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको उद्देश्र् र खचाको र्थाथािा प्रमार्र्ि नहनुे गरी 
भकु्तानी ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

 

43.  वडा कार्ाालर् संचालन खचािः  नगरपातलकाले वडा नं. १ देर्ख ९ सम्म प्रति वडा रु.१५००० का 
दरले ९ वडाको वडा सञ्चालन खचा वापि र्ो वषा रु. १६२००००।०० खचा गरेको छ । वडा 
कार्ाालर्सँग सम्बर्न्धि तनर्तमि खचाहरु नगर कार्ापातलकाबाट भकु्तानी भईरहेको अवस्थामा वडा 
कार्ाालर्बाट र्जन्सी सामान खररद, कार्ाालर् व्र्वस्थापन, संचार लगार्िका कार्ामा खचा गदाा र्जन्सी 
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लगि अद्यावतधक नहनुे, वडा कार्ाालर्को खचामा एकरुपिा नदेर्खन े िथा नगरपातलका र वडा 
कार्ाालर्बाट एउटै काममा दोहोरो खचा हनु सक्ने देर्खएकाले दईु तनकार्बाट खचा गने पररपाटी 
तनर्न्रर् गरी खचामा एकद्वार पर्द्ति कार्म गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

44.  काननुी सल्लाहकार : स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधासम्वन्धी ऐनमा 
पदातधकारीहरुको लातग सल्लाहकार िथा सहार्क कमाचारी राखी पाररश्रतमक ददने व्र्वस्था छैन । 
कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी काननुी सल्लाहकार श्री चन्देश्वर साह लाई तमति 
२०७६ साउन देर्ख २०७६ कातिाक सम्म कार्ा गराइ मातसक रु.२५०००। का दरले  रु 
१००००० र श्री तभखारी मन्सरुलाई तमति ०७६ मंतसरदेर्ख ०७७ असाढ सम्म मातसक रु 
२५००० का दरले रु २०००००  भकु्तानी गरेको छ । काननुमा उल्लेर्खि सरु्वधा वाहेक 
सल्लाहाकार कमाचारी तनर्रु्क्त गरी खचा गने कार्ा तनर्तमि नदेर्खएको रु.  

 

 

 

 

 

३००००० 

45.  पदातधकारी सरु्वधा : नगरपातलकाले ५० सभा सदस्र्लाई तमति २०७६ श्रावर्देर्ख २०७६ असोज 
सम्मको ३ मर्हनाको रु.१२५८००० पदातधकारी सेवा सरु्वधा भकु्तानी गरेको छ । 

 

46.  मोवाइल सेट र्विरर्िः १८७।०७६।१०।१२ कार्ालर्ले ८ जना कार्ापातलका सदश्र्लाई रु 
१०००० का दरले १० वटा सामसगु मोवाइल सेट खररद गरी र्विरर् गरेको छ। र्स्िै लेखा 
अतधकृि भपेुन्द्र कुमार तसंहलाई रु २२००० को तभभो मोवाइल खररद गरी र्विरर् गरेको छ। अि 
तनजहरुलाई मोवाइल फोन सरु्वधा ददन तमल्ने र पाउने आधार भए पेश हनुपुने अन्र्था तनजवाट 
असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

१२२००० 

47.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्तािः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा 
व्र्वस्थापन सेवाको शिा िथा सतुबधा सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा ११ जना कमाचारीमा १ 
जनालाई ३० प्रतिशि र वाकी १० जनालाई २५ प्रतिशिका दरले प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको 
कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

९५७१५३ 

48.  फोटोकपी र्वजकिः ४५।०७६।०७।०५ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(3) बमोर्जम बजेट खचा गदाा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले 
जेतसवी ममाि गरेको भनी फोटोकपी र्वजकको आधारमा रामकृष्ट्र् इन्टरप्राइजेज प्रा.तल.लाई रु 
११२५४६ भकु्तानी गरेको छ। िसथा उक्त भकु्तानीको सक्कल कर र्वजक एवम ममाि आदेश र 
दार्खला प्रितिबेदन पेश हनुपुने अन्र्था कर कट्टी गरी वाकी रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

११२५४६ 

49.  र्वजक वेगर भकु्तानीिः १७६।०७६।१०।०९ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(3) बमोर्जम बजेट खचा गदाा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले 
सवारीसाधनको र्वमा िथा नर्वकरर् शलु्क वापि आइएमई जनरल इन्सरेुन्स तलतमटेडलाई कर 
र्वजक वेगर रु २४३७५४।४२ भकु्तानी गरेको छ। र्सथा र्वमा गररएको भए कर र्वजक पेश 
हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

२४३७५४ 

50.  कर र्वजकिः ४८।०७६।०७।०५ मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् 
अतभवृर्र्द् करमा दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने व्र्वस्था छ 
। कार्ाालर्ले र्वतभन्न ठेक्का लगार्िका सचुना प्रकाशन गरेको भनी उज्र्ालो अतभर्ान तमतडर्ा 
नेटवका  प्रातलले पेश गरेको ५ थान प्र्ान र्वलको आधारमा जम्मा रु ८०००० भकु्तानी गरेको छ। 
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उज्र्ालो अतभर्ान तमतडर्ा नटेवका  प्रातल मूल्र् अतभवृर्र्द्कर ६०९६३५४४१ मा दिाा छ। र्सथा 
मू.अ.करमा दिाा भएको संस्थाले पेशगरेको प्र्ान र्वलमा समावेस १३ प्रतिशि मूअकरको रकम 
असलु गनुा पने रु 

 

९२०३ 

51.  मू.अ.कर दिाा  ४९।०७६।०७।०५ र्सैगरी फेकु रतसद कुलो ममाि तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई न्र् ु शर्क्त ईटा उधोगको प्र्ान र्वल संलग्न गरी इटा खररद वापिको रु ५७००० 
भकु्तानी गरेको छ । िर न्र् ुशर्क्त इटा उधोग भ्र्ाट न ६०६९६५०७७ मा दिाा भएपतन प्र्ान 
र्वलमार पेश गरी भकु्तानी गररएकोले रु ५७००० मा संलग्न १३ प्रतिशि मूल्र् अतभवृर्र्द् कर 
असलु हनुपुने रु 

 

 

 

६५५७ 

52.  अन्र् सहार्िािः १९७।०७६।१०।१४ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(3) 
बमोर्जम बजेट खचा गदाा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले अन्र् 
सहार्िा अन्िगाि पेगम्वर महम्मदको जन्मददवस मनाउने क्रममा घाइिे भएकाहरुको उपचार खचा 
भनी नवलपरु मोडेल हर्स्पटललाई रु १००००० भकु्तानी गरेको छ। हर्स्पटललाई उपचार खचा 
भकु्तानी गदाा रु ५८८६५ को र्वल भरपाई वेगर भकु्तानी भएकोले र्वल भरपाई पेश हनुपुने अन्र्था 
असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

५८८६५ 

53.  अनगुमन मलु्र्ाकंन खचािः पदातधकारी र कमाचारीलाई भत्ता र्विरर् गनाको तनतमत्त भौ.न. 
३४६।०७६।१२।२८ वाट रु ३१२०० र भौ.न. ३३४।०७६।१२।२७ वाट रु ८५४०० 
समेि रू ११६६००।०० सहलेखापाल रार्जव महत्तोको नाममा खचा लेखेकोमा सो रकम 
र्विरर्को भरपाई संलग्न गरेको देर्खएन। साथै नगरपातलकाल तभरकै र्ोजनाको अनगुमन गरेवापि 
भत्ता भकु्तानी गने आधार पेश भएको छैन । अि आधार पेस गरी भरपाई पेस हनुपुने अन्र्था असलु 
हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

११६६०० 

54.  रेतडर्ो कार्ाक्रम खचािः ३५३।०७७।०१।०२ कार्ाालर् र सामदुार्र्क रेतडर्ो एकिा लालवन्दीर्वच 
२०७६।०७।०७ मा र्वज्ञापन, सचुना िथा सन्देश र रेतडर्ो प्रसारर् गरेवापि भनी रु ४४०००० 
भ्र्ाट वाहेकको सम्झौिा भएकोमा ०७६।१२।०५ मा रु २५०००० भकु्तानी गरेको छ। र्स 
सम्वन्धमा कुन कार्ाक्रम कति समर् प्रसारर् गररएको हो र के कार्ाक्रम तनमाार् गररएको हो भन्ने 
सम्वन्धमा एर्कन गने र्ववरर् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

२५०००० 

55.  नापी र्किाव पेश हनुपुनेिः २५१।०७६।११।११ सडक ममाि संभार उपभोक्ता सतमति ६ लाई 
सडक ममाि गरेको भनी रु ९६१८२ भकु्तानी गरेकोमा नापी र्किाव िर्ार गरेको छैन । नापी 
र्किाव वेगरको खचा वास्िर्वक हो भन्न सर्कएन। अििः नापी र्किाव पेश हनुपुने रु 

 

 

९६१८२ 

56.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुापने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने रु १४८५४१ अतग्रम कर कट्टी गरेको छै्रन । िसथा 
उक्त कर असलु हनुपुने रु. 

गोभौनं./तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम 

करको 
दर 

कर 
रकम 

कटी 
गरेको  
कर  

नपगु कर 

 समातनकर् चाल ु      

२४८।०७६।११।११ चेिना सन्देश नेपाल २००००० १५ ३०००० ० ३०००० 

२४९।०७६।११।११ अपन तमतथला सेवा 
समाज नेपाल 

४००००० १५ ६०००० ५८८५ ५४११५ 

४५३।०७७।०२।२५ पे्ररर्ा ४५०००० १५ ६७५०० ८६७४ ५८८२६ 

 

 

१४८५४१ 
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१२२।०७६।०८।३० चन्देश्वर साह ४०००० १५ ६००० ४०० ५६०० 

 जम्मा     १४८५४१ 
 

57.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमालाई 
मू.अ.कर रु.१२३८२० समेि रु. १०७६२८१।५३ भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म 
पतन िी फमाहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको पाइर्ो । अि म.ुअ.कर समार्ोजन गरेको 
प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था ननफाइलरलाई भकु्तानी गरेको म.ुअ.कर असलु हनुपुने रु 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअु कर रकम 
नन्फाइलर 
रहेको तमति 

६३४।०७७।०३।३० हरी स्पोटास जोन ६०७१९७२०६ ९९९९३।७० ११५०३।७० ०७७।०३ 

७४।०७७।०१।०२ गंगा सप्लार्सा ३०४९६८०६८ ४९०१६१।२३ ५६३९०।२३ ०७६।०४ 

१३०।०७७।०३।२६ लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज ६०७८३१६१६ ९९४४० ११४४० ०७७।०३ 

१५७।०७७।०३।३१ मतनरा व्र्ाग ६०११८८९०९ ९२८०४।६४ १०६७६।६४ २०७६।११ 

१७८।० ७ ०३।२९ सेवा केन्द्र तमतडर्ा प्रातल ६०५९४९४२७ १०४८८६।०६ १२०६६।६० ०७७।०२ 

५२८।०७७।०३। ६ एतभन्र्जु नेट वका  प्रातल  १८९००० २१७४३ ०७६।०४ 

 जम्मा  १०७६२८१।५३ १२३८२०।१७  
 

 

 

 

 

 

 

१२३८२० 

58.  आतथाक सहार्िा : कुन ैव्र्र्क्त िथा संस्थालाई आतथाक सहार्िा उपलव्ध गराउने व्र्वस्था स्थातनर् 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भएको देर्खदैन । आतथाक सहार्िा िथा र्विरर्मरु्ख 
कार्ाक्रमले पूरँ्ज तनमाार्मा र्ोगदान परु्ााउने अंश घट्न गई पूर्जगि कार्ा प्रगतिमा असर गने अवस्था 
एकातिर देर्खन्छ भन े अको िफा  र्स्िो खचाले प्रतिफल नददने हनु्छ । र्स्िो र्विरर्मरु्ख एवं 
आतथाक सहार्िा र्विरर् प्रर्क्रर्ालाई तनर्न्रर् गनुापने भनी गिर्वगिमा सझुाउ ददंदै आएकोमा र्ो 
वषा पतन र्वतभन्न व्र्र्क्त िथा संस्थालाई रु ११२१२०० र्विरर् गरेको देर्खदा र्समा तनर्न्रर् 
हनुपुदाछ । र्ससम्बन्धी केही व्र्होरा र्स प्रकार छन । धमा संस्कृति वापिको रकम रु 
४३०००० संस्थालाई भकु्तानी गनुा पनेमा र्वतभन्न व्र्र्क्तको नाममा भकु्तानी भएको छ। अन्र् 
सहार्िा वापि एउटै व्र्र्क्तलाई उपचार गना भनी रु १००००० सम्म आतथाक सहार्िा प्रदान 
गरेको देर्खन्छ । 

 

59.  अन्र् तनकार्को खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(१) बमोर्जम 
र्वनीर्ोर्जि बजेट तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्मा प्राप्त हनुे रकम 
िोर्कएको काममा मार खचा गना सर्कनेमा कार्ाालर्ले छुटै्ट अर्स्ित्व र बजेट व्र्वस्था भएको सशस्त्र 
प्रहरी बल फरहदवाको गाडी ममाि खचा गो.भौ.न. २१४।०७६।१०।२९ वाट रु ८०००० िथा 
इलाका प्रहरी कार्ाालर्, हररपरुको गाडी ममाि वापि रु १५३०० इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
हररपरुलाई इन्धन वापि रु ३५००० भकु्तानी ददएको छ। सम्बर्न्धि कार्ाालर्मा पतन उपरोक्त 
खचाको तनर्म्ि वजेट र्वतनर्ोजन हनुेहदुा दोहोरो भकु्तानी भएको छैन भन्न सर्कएन । अि सो 
सम्बन्धमा र्र्कन गरी खचालाई तनर्तमि गनुापने देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

१३०३०० 

60.  सफ्वेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेर्शका, 
२०७१ को बुदँा नं.४.१ मा कुन ै 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 र्जन्सी व्र्वस्थापन प्रर्ाली सफ्टवेर्र रु २४८००० एवम 
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राजस्व सम्बन्धी सफ्टवेर्र रु २९८३२० मा खररद गरी रु ५४६३२० खचा गरेकोमा खररद 
भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । र्स्िा सफ्टवेर्र 
स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुापदाछ । र्जन्सी व्र्वस्थापन प्रर्ाली सम्वन्धी सफ्टवेर्र खररद गरेपतन 
हालसम्मपतन कार्ाालर्ले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देर्खदैन । 

61.  सर्चवालर् खचािः १२६।०७६।०९।११ र १२७।०७६।०९।११ नगरप्रमखुको सर्चवालर् र 
न्र्ार्र्क सतमतिको सर्चवालर्को तनतमत्त भनी र्वतभन्न र्वल भरपाई राखी क्रमश नगर प्रमखुले मातसक 
रु १५००० र उपमेर्रले न्र्ार्र्क सर्चवालर् खचा भनी रु १५००० गरी जम्मा रु ३६०००० 
भकु्तानी तलएको देर्खन्छ। र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 

 

 

 

 

62.  न्र्ार्र्क सतमतििः  न्र्ार्र्क सतमतिले र्वतभन्न समर्मा मेलतमलाप गराएवापि मेलतमलाप केन्द्र र 
न्र्ार्र्क सतमतिका पदातधकारीहरुलाई ५३ वटा मरु्द्ा मेलतमलाप गराएको भनी नगरसभाको तनर्ार् 
वमोर्जम खाना खचा ३ जनालाई  रु ४०० का दरले रु ६३६०० र र्ािार्ाि खचा रु ५०० का 
दरले ३ जनालाई रु ७९५०० गरी जम्मा रु १३५००० भकु्तानी गरेको छ। र्सै गरी २०७६ 
फाल्गरु् २३ देर्ख २०७७ असाढ १२ सम्म र्वतभन्न तमतिमा न्र्ार्र्क सतमिले मरु्द्ा फैसला 
गरेवापि भनी न्र्ार्र्क सतमतिका ४ जना सदश्र् सर्चव सर्हिलाई १८ ददनको रु १००० प्रति 
ददनको दरले जम्मा रु ८१००० भकु्तानी गरेको छ। नगरपातलकाले न्र्ार्र्क सतमतिको कार्ार्वतध 
समेि नवनाएको अवस्थामा र्सरी भत्ता भकु्तानी गने आधार पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

२१६००० 

63.  र्ववरर् पेश हनुपुनेिः ४१३।०७७।०१।३१ तसअहेव राम नरेश ठाकुरले र्वशेष पररर्स्थतिमा 
लामखटेु माना औषधी र्कनेको र छना ज्र्ाला समेि गरी रु ४६४८५० को पेश्की फर्छ्यौट गरेकोमा 
कहा कति औषधी छकेको सम्वन्धी र्ववरर् पेश हनुपुने रु 

 

 

४६४८५० 

64.  िातलम भत्तािः १२८।०७६।०९।११ अथा मन्रालर्को कार्ासंचालन तनदेर्शका २०७५ को 
पररच्छेद ७ खचाको मापदण्ड सम्वन्धी तनर्ार् िथा कार्ार्वतध को ७.१.१ मा वैठक भत्ताको 
मापदण्डको सम्वन्धमा व्र्वस्था गरेको छ। कार्ाालर् समर् अर्घ वा पछी भएको वैठकमा मार 
भत्ता पाउने व्र्वस्था छ भने एउटै तनकार् र अन्िगिाका पदातधकारी िथा कमाचारी मार वस्ने 
वैठकमा भत्ता प्रदान गना नतमल्ने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले जनशर्क्त व्र्वस्थापन र्वषर्मा राजस्व 
प्रकृर्ा िथा मालपोि रतसद काटने प्रर्वष्टी िातलम ०७६।०६।२९ र ६।३० मा २ ददन संचालन 
गदाा पदातधकारी २ जना र ३४ जना कमाचारी गरी जम्मा ३६ जनालाई रु ४९००० भत्ता र्विरर् 
गरेको देर्खन्छ। र्सरी काननुमै व्र्वस्था नभएको वैठक भत्ता वापि भकु्तानी रकमको कट्टी गरेको 
कर वाहेकको रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९००० 

65.  नापीर्किाव पेश हनुपुनेिः ४८६।०७७।०२।२९ नेपाल र्वधिु प्रातधकरर्ले  पोल साने कार्ाको 
लागि अनमुान रु ३७७२२।८६ को पेश गरेकोमा लागि अनमुानकै आधारमा र्वधिु 
प्रातधकारर्लाई रु ३७७२२।८६ भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्स कार्ाको काम सम्पन्न भए नभएको 
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन  र नापी र्किाव पेश हनुपुने रु 

 

 

 

३७७२२ 

66.  उपभोक्ता सतमति अध्र्क्षलाई भकु्तानीिः ४८३।०७७।०२।२७ वडा न ७ ढुग्रखेोला स्थल तनमाार् 
कार्ा गदाा ढुग्रखेोला स्थाल तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी गनुा पनेमा सो नगरी सोझै उपभोक्ता 
सतमतिको अध्र्क्ष श्री वैधनाथ साहलाई रु ४७५६५ भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्सरी उपभोक्ता 
सतमतिको अध्र्क्षलाई भकु्तानी गरेको तनर्तमति हनुपुने रु 

 

 

 

४७५६५ 

67.  र्विरर् भरपाईिः २२३।०७६।११।०२ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(3) बमोर्जम बजेट खचा गदाा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले 
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मैनाली भेट फमाावाट ०७६।०८।२३ मा रु ८० प्रति केर्जको दरले १८७५ केर्ज जैघास रु 
१५०००० मा खररद गरेको छ। खररद गरेको जैघासको र्विरर्को भरपाई भने १४५० केर्जको 
मार रहेकोले वार्क ४२५ केर्ज र्विरर्को भरपाई पेश हनुपुने रु 

 

 

३४००० 

68.  चाडपवा खचािः २५८।०७६।११।१२ नगरपातलकाले नर्ा तनर्रु्क्त भएका तबतभन्न १२ जना 
कमाचारीलाई चाडपवा खचा भनी र्शवरारीको अवसरमा रु ३५५४१० भकु्तानी गरेको छ। तनर्रु्क्त 
पाएको ६ मर्हना नपगु्दै र्शवरारीमा चाडपवा खचा तलएकोमा पनु २०७७।०७८ मा सोही पवामा 
चाडपवा खचा तलए नतलएको कार्ाालर्ले एर्कन गरी दोहोरो परेको भए असलु गनुा पदाछ ।     

 

 

 

 

69.  नगरसभा भत्तािः नगरपातलकाको पाचौ नगरसभा २०७६।११।१८ देर्ख २०७६।११।२१ सम्म 
संचालन भएकोमा नगरसभामा सहभागी भएवापि प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि सर्हि ५१ जना नगर 
सभा सदस्र्हरुलाई ४ ददनको प्रतिददन रु १००० का दरले जम्मा रु २०४००० वैठक भत्ता 
र्विरर् गरेको छ। प्रदेश नं २ का स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधाको 
सम्वन्धमा व्र्वस्था गना वनेको ऐन २०७५ ले सभाका सदस्र्ले अलग्गै भत्ता प्राप्त गना सक्न े
व्र्वस्था गरेको देर्खदैन। अि नगरसभामा सहभागी सदस्र्लाई भत्ता र्विरर् गना पाउने अन्र् अधार 
भए प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

२०४००० 

70.  र्सै गरी नगरसभामा कार्ापर तनमाार् र प्रस्ितुिकरर् िथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गरे वापि र्वतभन्न 
कमाचारीलाई प्रतिददन रु १००० का दरले ७ कमाचारीलाई ४ ददनको रु २८००० भकु्तानी गरेको 
देर्खन्छ। अथा मन्रालर्को कार्ासंचालन तनदेर्शका २०७५ को पररच्छेद ७ खचाको मापदण्ड 
सम्वन्धी तनर्ार् िथा कार्ार्वतध को ७.१.१ मा  वैठक भत्ताको मापदण्डको सम्वन्धमा व्र्वस्था 
गरेको छ। कार्ाालर् समर् अर्घ वा पछी भएको वैठकमा मार भत्ता पाउन ेव्र्वस्था छ भन ेएउटै 
तनकार् र अन्िगिाका पदातधकारी िथा कमाचारी मार वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान गना नतमल्न े
व्र्वस्था छ। अि कार्ाालर् समर्मा कार्ाालर्का कमाचारीहरुमार सहभागी वैठकमा सहभागी 
भएवापि र्विरर् गरेको तनम्म वमोर्जमको भत्ता रु २८००० को करकटी गरी वार्क रकम असलु 
हनुपुने रू 

नाम ददन दर जम्मा करकटी खदु भकु्तानी 
भपेुन्द्र कुमार तसंह ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

रुपलाल देवकोटा ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

अशेश्वर साह ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

वैकुण्ठ प्रसाद सापकोटा ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

नागेश्वर रार् ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

रामदेभ चौ री ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

महेश खनाल ४ १००० ४००० ६०० ३४०० 

जम्मा   २८००० ४२०० २३८००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३८०० 

71.  कार्ापातलका वैठक भत्तािः कार्ापातलकाको तनर्ार् अनसुार भनी र्वतभन्न तमतिमा कार्ापातलकाको वैठक 
वसे वापि र्वतभन्न तमतिमा वैठक भत्ता भकु्तानी भएको देर्खन्छ। ३८८।०७७।०१।२४ मा २० 
जना कार्ापातलका सदश्र्लाई कातिाकदेर्ख चैरसम्मको कार्ापातलका वैठक भत्ता रकम रु 
२९९००० भकु्तानी भएको देर्खन्छ। र्सरी कार्ापातलका सदश्र्लाई कार्ापातलका वैठक वसेवापि 
अलग्गै भत्ता र्विरर् गरेकोले सो को आधार प्रमार् भए पेस गनुापने अन्र्था असलु हनुपुने  रु 

 

 

 

 

२९९००० 

72.  वडा वैठक भत्तािः कार्ापातलकाको तनर्ार् अनसुार भनी र्वतभन्न तमतिमा वडा सतमतिको वैठक वसे 
वापि वैठक भत्ता भकु्तानी भएको देर्खन्छ। स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको 
सरु्वधासम्वन्धी ऐनमा वडा सतमतिको वैठकको तनर्म्ि अलग्गै भत्ताको व्र्वस्था गरेको छैन। िर 
नगरपातलकाले वडा वैठक भत्ता वापि २९३।२०७७।०१।२९ मा रु ३२४००० र 
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४८४।०७६।०२।२९ मा रु १०८००० भकु्तानी भएको देर्खन्छ। अि वडा सतमतिको वैठक 
गरेवापि अलग्गै वैठक भत्ता र्विरर् गना सक्ने प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु 

 

४३२००० 

73.  सरुको िातलम भत्तािः अथा मन्रालर्को कार्ासंचालन तनदेर्शका २०७५ को पररच्छेद ७ खचाको 
मापदण्ड सम्वन्धी तनर्ार् िथा कार्ार्वतध को ७.१.१ मा वैठक भत्ताको मापदण्डको सम्वन्धमा 
व्र्वस्था गरेको छ। कार्ाालर् समर् अर्घ वा पछी भएको वैठकमा मार भत्ता पाउने व्र्वस्था छ 
भने एउटै तनकार् र अन्िगिाका पदातधकारी िथा कमाचारी मार वस्न े वैठकमा भत्ता प्रदान गना 
नतमल्ने व्र्वस्था छ। नगरपातलकाले ५ ददने सरु सम्वन्धी िातलम सम्पन्न गरेको भनी िातलममा 
सहभागीलाई िातलम भत्ता र्विरर् गरेको छ। मखु्र् प्रर्शक्षक श्री राजेन्द्र कुमार काकीलाई प्रति ददन 
रु ८००० र नगरपातलकाका कमाचारीलाई िातलममा सहभागी भएको भनी रु ५००० देर्ख रु 
८००० सम्म सहभागी भत्ता भकु्तानी गरेको छ। अि कमाचारीहरुलाई काननुमै व्र्वस्था नभएको 
भत्ता र्वत्तरर् गरेको रकम कर कटी वाहेक असलु हनुपुने रु 

कमाचारीको नाम ददन दर रकम करकटी खदु भकु्तानी 
उदर् प्रसाद देवकोटा ५ ८००० ४०००० ६००० ३४००० 

वैकुण्ठ सापकोटा ५ ५००० २५००० ३७५० २१२५० 

रार्जव महत्तो ५ ८००० २५००० ३७५० २१२५० 

जम्मा   ९०००० १३५०० ७६५००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७६५०० 

74.  दोहोरो भौचर  ४९६।०७६।०२।३२ नगरपातलकाले कतिपर् खचाको भकु्तानी गदाा एक पटक 
भौचर उठाई चेक  जारी गरीसकेको अवस्थामा समेि चेकलाई रर्द् गरी पनु खचाको भौचर उठाई 
अको वैकको चेक जारी गरेको देर्खन्छ। नम्वर प्र २०३००१ झ को  गाडी ममाि गना भनी भौचर 
न.३२० वाट रु १४९५५ एम ए डव्ल ु ररर्र्द् कमतसार्ललाई भकु्तानी गरेकोमा पनु 
०७७।०२।३२ मा ४९६ मा  भौचर उठाई परुानो चेक रर्द्गरी नर्ा रु १४९५५ को चेक जारी 
गरेको देर्खन्छ। र्सरी कतिपर् भौचरमा ररभसा भौचरनै नउठाई पनु अको भौचर उठाएर नर्ा चेक 
जारी गदाा दोहोरो खचा लेखाकंन भएन भन्न सर्कएन। जसलेगदाा खचा र वैक नगदी र्किाव तभडान 
हनु सकेको छैन। अििः र्स्िा कार्ावाट दोहोरो भकू्तानी भएको छैन भनी कार्ाालर्वाट एर्कन गरर 
ित्काल तनर्न्रर् गनुा पदाछ । 

 

75.  कर दार्खलािः नगरपातलकाले भकु्तानीमा कटी गरेको कर वहाल कर, सास ु कर एवम मअुकर 
भकु्तानी भएको अको मर्हनाको २५ गिे तभर वझुाउन ु पने व्र्ावस्था छ। िर 
५१६।०७७।०३।०७ मा म.ुअ.कर दार्खला भनी रु ४८८७३ एवम ५१८।०७७।०३।०७ 
मा सा.स.ुकर, वहाल कर र आर्कर कटी रकम दार्खला गरेको भनी रु १०७३३४७।९१ वैक 
नगदी र्किावमा प्रर्वर्ष्ट गरेको दर्खन्छ। िर र्स सम्वन्धमा राजस्व दार्खला गरेको वैक भौचर पेश 
नभएकोले राजस्व दार्खलाको भौचर पेश हनुपुने अन्र्था असलु गरी राजस्व दार्खला हनुपने रु 

 

 

 

 

 

११२२२२१ 

76.  र्ववरर्िः ५२५।०७७।०३।०९ नगरपातलकाले ०७६।०७७ को सूचना सन्देश स्वास्थर् शाखाको 
स्वास्थर् कार्ाक्रम प्रसारर् गरेवापि भनी रु ३२४४२।३० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। कुन कुन 
सचुना कैले कैले प्रसारर् भएको र के कस्िो कार्ाक्रम प्रसारर् भएको भन्ने र्ववरर् पेश भएको 
देर्खदैन भने कार्ाालर् प्रमखुको हस्िाक्षरर्वनै नगरप्रमखुको तलर्खि आदेशमा भकु्तानी भएको 
देर्खन्छ। अि र्स सम्वन्धमा कार्ाक्रम प्रसारर् भएको एर्कन गने र्ववरर् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

३२४४२ 

76.1.  ५२६।०७७।०३।०९ र्वतभन्न समर्मा सचुना प्रकासन गरेपावि भनी सामदुार्र्क रेतडर्ो एकिा 
लाई सम्झौिा गरी रु २४७२००  भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। िर र्ससम्वन्धमा कर्हले कुन सचुना 
प्रसारर् गरेको र्ववरर् उपलव्ध नभएकोले र्ववरर् पेश हनुपुने रु 

 

 

२४७२०० 
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77.  अतभमरु्खकरर् िातलमिः ६२१।०७७।०३।२९ नगरसभा सदश्र्को काम किाव्र् र अतधकार 
सम्वन्धी ३ ददने अतभमरु्खकरर्मा ५० जना नगरसभा सदश्र्ले रु ३००० का दरले िातलम भत्ता 
भकु्तानी भएको देर्खन्छ। र्सरी नगरसभा सदश्र्लाई अतभमरु्खकरर् िातलममा भत्ताददन सक्न े
काननुी प्रमार् भए पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु 

 

 

 

१५०००० 

78.  कम्प्र्टुर िातलमिः ६५१।०७७।०३।३१ नगरपातलकाले र्कशोरीहरुलाई कम्प्र्टुर िातलम ददएको 
भनी तसप र्वकास सतमतिलाई रु ३४३९५ भकु्तानी गरेको छ। िर सो िातलम कैले कहा संचालन 
भएको एवम सहभागीको नामावली िातलमको फोटो प्रमार्पर लगार्ि िातलम सम्वन्धी कुनै तबबरर् 
उपलव्ध हनु नसकेकोले र्स सम्वन्धी एर्कन गने प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

३४३९५ 

79.  फरक र्शषाकिः १७५।०७६।१०।०८ वोलपर आव्हान टेण्डर खररद सूचना अनसुार खररद गरेको 
टेण्डर रकम ४२ तनमाार् कम्पनीले रु १२६००० र्फिाा गदाा र्वर्वधवाट भकु्तानी भएको र र्फिााको 
कच्चेवारी समिे पेश नभएकोले तनर्तमि नभएको रु 

 

 

१२६००० 

80.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमिः स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।  तनमाार् कार्ा 
लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी उपलव्ध गराउन रु ५२८००० तनकासा भएकोमा 
िलवमा रु ४६७८७० एवम कार्ाालर् संचालन खचामा रु ४३३४० र र्वर्वधमा रु १०००० गरी 
रु ५२१२१० मार खचा भएको देर्खन्छ। र्सले लर्क्षि वगामा अल्पकालीन ददघाकातलन 
कुनैप्रकारको रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन। र्सरी समर्मै कार्ाक्रम संचालन गरी रोजगारी 
उपलब्ध गराउन ु पनेमा वषाभरी कुनै कार्ाक्रम संचालन नगरी िलव भत्ता र्विरर्मा र कार्ाालर् 
संचालनमा मार खचा गररनलेु अपेर्क्षि लक्ष्र् हातसल हनु सकेको देर्खदैन। िलव भत्तामा समेि 
भकु्तानी भएको रकमको सम्झौिा र र्सको नर्वकरर् भएको प्रमार् पेश हनु सकेन। कामका लातग 
पाररश्रतमकमा आधाररि कार्ाक्रमका लातग रु १० लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा ज्र्ाला रकम रु 
७४४४८० तनमाार् सामाग्री खररद रु १४२०७८।४६ र हािे औजार खररदमा रु २८३६६ गरी 
जम्मा रु ९१४९२५ खचा भएको देर्खन्छ। िर ज्र्ाला भकु्तानी वैक खािा माफा ि गनुा पनेमा 
नगदमै समेि भकु्तानी भएको कर्न्टन्जेन्सी कटी नगरेको र कृर्ष कुलो ममाि िथा सम्भार कार्ा 
गरेको भतनर्पतन वार्षाक प्रगति प्रतिवेदन पेश भएको देर्खदैन। कार्ाक्रमका िर्स्वर समेि पेश भएको 
छैन। 

 

 संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम (चाल)ु  

 वहकु्षतेरर् पोषर् िफा िः  

81.  पोषर् भत्तािः १।०७७।०३।२५ र ३।०७७।०३।३१ नगरपातलकाले वतथाग सेन्टरहरु स्वास्थर् 
चौकी लक्ष्मीपरु र प्राथतमक स्वास्थर् केन्द्र हररपरुलाई सतु्केरी भत्ता र्विरर् गना क्रमश रु 
२४४००० र रु २६०००० पेश्कीको रुपमा भकु्तानी गरेपतन खचा लेखेको देर्खन्छ। साथै दवैु 
स्वास्थर् संस्थाले सतु्केरी भत्ता हालसम्म के कति र्विरर् गरे नगरेको भरपाई समेि पेश हनु 
सकेन। र्सरी खचा लेखेको सतु्केरी भत्ता ८ मर्हनासम्म समेि र्विरर् गरेको भरपाई पेश हनु 
नसकेकोले खचा लेखेको तनर्तमि मान्न सर्कएन। अि तबिरर्को भरपाई पेस हनुपुने रू 

 

 

 

 

 

५०४००० 

82.  वहकु्षतेरर् पोषर् कार्ाक्रमिः १७३।०३।३१ नगरपातलकाले सतु्केरी मर्हलालाई  घ्र् ु र्विरर् गना 
५०० ग्राम को ५०० वटा घ्र्कुो वट्टा प्रति वट्टा रु ६०० का दरले खररद गरेको भनी वेष्ट हेल्थ 
केर्र प्रातललाई रु ३००००० भकु्तानी गरेको छ। २ वतथाग सेन्टर क्रमश स्वास्थर् चौकी 
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लक्ष्मीपरुलाई १६४ वटा र प्राथतमक स्वास्थर् केन्द्र हररपरुलाई १५५ वटा गरी जम्मा ३१९ वटा 
घ्र्कुा वट्टाहरु हस्िान्िरर् गरेको फाराम संलग्न भएको देर्खन्छ। र्सथा वाकी १८१ वटा भने 
हालसम्मपतन हस्िान्िरर् नगरी कार्ाालर्मै रहेको भनी जानकारी प्राप्त भर्ो। हस्िान्िरर् गररएको 
वतथाग सेन्टरले पेश गरेको भरपाईमा समेि २०७७ कातिाकदेर्ख मार र्वतभन्न तमतिमा घ्र् ु र्विरर् 
गरेको देर्खन्छ। र्सथा र्विरर् गना वार्क रहेको घ्र् ु खररद गरेको ८ मर्हना भन्दा वढी समर् 
भएकोले उपभोग गने म्र्ादनै समाप्त भएको हनु सक्ने िथा प्रर्ोग र्वर्हन अबस्थामा रहने भएकोले 
खररद गने पदातधकारीलाई र्जम्मेबारी बनाईन ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

१०८६०० 

83.  व्र्ाग खररदिः१७४।०३।३१ नमन टे्रडसावाट कोटेसनको आधारमा ४०८ थान व्र्ाग जम्मा रु 
३००१३७।०४ मा खररद गरेको भनी भकु्तानी भएको देर्खन्छ। खररद गररएका झोलाहरु  
हालसम्मपतन र्विरर् नगरी स्टोरमै थन्काएर रार्खएको अवस्था देर्खर्ो। र्सरी वषाान्िमै खररद गनुा 
पने र खररद गररएको झोला हालसम्मपतन र्विरर् नगररनकुो कारर् पेश हनुपुने एवम आवस्र्किा 
बेगर खररद गने पदातधकारीलाई र्जम्मेबार बनाई तबिरर्को भरपाई पेस हनुपुने रू 

 

 

 

 

३००१३७ 

84.  सम्झौिािः नगरपातलकाले वहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रमको तनर्म्ि नागेन्द्र रार्लाई मातसक रु १५००० 
का दरले दशै खचा सर्हि रु १९५००० भकु्तानी गरेको छ। तनजको चैरदेर्ख असारसम्मको 
सम्झौिा नर्वकरर् भएको देर्खएन। र्सरी करार सेवा सम्झौिा नर्वकरर्नै नगरी भकु्तानी गरेको रु 
६०००० तनर्तमि देर्खएन। अि सम्झौिा पेस गरी तनर्तमि हनुपुने रू 

 

 

 

६०००० 

85.  ढुवानी खचािः १७६।०७६।०३।३१ सम्झौिा वमोर्जम २० पटक ढुवानी गरेको भनी रु 
८०००० मध्रे् रु ७५००० सतुनल कुमार दासलाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। कुन सामान कैले 
कैले कहादेर्ख कहासम्म ढुवानी गरेको हो र कुन प्रर्ोजनको तनर्म्ि खररद गरेको हो कुनै र्ववरर् 
संलग्न भएको देर्खएन। अििः ढुवानीको र्ववरर् र प्रर्ोजन वेगरको खचा असलु हनुपुने रु 

 

 

 

७५००० 

 िराई मधेश समरृ्र्द् कार्ाक्रमिः  

86.  ठेक्का फाइलिः २।०७७।०२।२६ महार्वर जनिा वहमुखुी क्र्ाम्पसको पूवााधार तनमाार् अन्िगाि  
ददप तनमाार् सेवालाई प्रथम रतनग र्वलको रु १७९९९७६।९८ भकु्तानी गरेको छ भने भौ.न. 
५।०७७।०३।२९ मा दोस्रो रतनग र्वलको रु ११४९६८३।१८ भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। 
र्ससम्वन्धी ठेक्का फाइल पेश हनु सकेन। साथै रार्ष्टर् दैतनकमा सचुना प्रकासन भनेपतन प्रकासन 
गरेको प्रमार् पेश हनु सकेन। कर र्वजकमा समेि केरमेट गरेको देर्खन्छ भने दोस्रो रतनग र्वलमा 
समेि हस्िाक्षर र्वनाकै कर र्वजक पेश भएको देर्खन्छ। दवैु रतनग र्वलमा र्वधालर्को िफा वाट 
हस्िाक्षर सर्हिको तसफाररस पर समेि संलग्न भएको देर्खदैन। अि र्स सम्वन्धी ठेक्का फाइल पेश 
हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

२९४९६६० 

87.  र्फिाा हनुपुने  ८।०७७।०३।३१ िराई मधेश समरृ्र्द् कार्ाक्रमवाट प्राप्त अनदुानमा खचा भई 
वाकी वजेट सम्वर्न्धि सरकारलाई र्फिाा गनुा पदाछ। र्स नगरपातलकाले िराई मधेश समरृ्र्द् 
कार्ाक्रम अन्िगाि वाड न २ मा अवर्स्थि महार्वर जनिा वहमुखुी क्र्ाम्पसको पूवााधार तनमाार्को 
तनर्म्ि रु ४०००००० बजेट र्वतनर्ोजन गरेको देर्खन्छ। र्स तनमाार् कार्ाको खररद  प्रकृर्ामा 
जादा रु ४२१५९४१ को तनर्म्ि वोलपर आव्हान गरेकोमा ददप तनमाार् सेवाले रु 
३०८९८६३।९५ मै र्स्वकार गरी कार्ा सम्पन्न भएको भनी भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्स कार्ा 
प्राप्त अनदुानभन्दा कममै सम्पन्न भएको भनी सोही भवनमा पून पखााल झ्र्ाल ढोका तनमाार् गरेको 
भनी केही थान र्वल संलग्न गरी खररद प्रकृर्ामा समेि नगई सोझै वषाान्िमा क्र्ाम्पसको खािामा 
वाकी रकम रु १००४२७५ जम्मा गरेको देर्खन्छ। नापी र्किाव समेि पेश भएको छैन। र्सरी 
सशिा अनदुानमा प्राप्त रकम र्फिाा हनुपुनेमा खररद प्रकृर्ा समेि अवलम्वन नगरी सोझै क्र्ाम्पसको 
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खािामा तनकासा भएको छ। अि सो रकम र्फिाा गरी र्िज खािामा दार्खला हनुपुने रू १००४२७५ 

87.1.  र्िज हनुपुने साथै िराई मधेश समरृ्र्द् कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका २०७५ संसोधन 
२०७६।०४।१५ को दफा ५ मा लागि साझेदाररिा सम्वन्धी व्र्वस्था अनसुार िराई मधेश 
समरृ्र्द् कार्ाक्रमले ९० प्रतिशि िथा स्थातनर् िहको १० प्रतिशि लागि सहभातगिामा आर्ोजना 
संचालन गररने उल्लेख छ। अि स्थातनर्को १० प्रतिशि रकम लागि साझेदाररिा गरेको 
नदेर्खएकोले संर्घर् राजस्व खािामा दार्खला हनुपुने रु 

 

 

 

 

३४३३१८ 

 स्वास्थर् िफा   

88.  नगरपातलकामा स्वस्थर् िफा  ३५ जनाको दरवन्दी रहेकोमा ५८ जना कार्ारि रहेकाले २३ जना 
कमाचारी फार्जलमा रहेको देर्खन्छ। तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनसुार 
कार्ाालर्ले र्जल्ला र्स्थि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट कार्ाालर्का कमाचारीहरुको िलवी 
प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । र्स वषा कार्ाालर्ले स्वास्थर् 
िफा का कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नभएकोले िलव, ग्रडे र प्रार्वतधक छुट ग्रेडको भकु्तानी 
तभडान गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पालना गरी िलवी प्रतिवेदन पाररि गराई िलव भत्ता खचा 
गनुापदाछ । 

 

89.  आमा सरुक्षा कार्ाक्रमिः २५।०७६।०८।०५  आमा सरुक्षा कार्ाक्रम अन्िगिा आव 
२०७५।०७६ को खचा रु २०५००० म.ले.प.फा.न. १८ प्रमार्र्ि वेगर भकु्तानी गरेको तनर्तमि 
नभएको रु  

 

२०५००० 

90.  सेतनटरी प्र्ाड: सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि र्कशोरावस्थाका छाराहरुलाई मर्हनावारीका 
समर्मा आवश्र्क पने सेतनटरी प्र्ाड तनशलु्क उपलब्ध गराउन र्शलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मबाट 
छनौट गरेको भनी लाइफो ल्र्ावलाई  गो.भौ.नं. १७१।०७७।०३।३१ बाट प्रति सेतनटरी प्र्ाड 
रु. २६।३३ (मूअकर वाहेक) का दरले ४५९४६ प्र्ाकेटको रु.१३६७००० (मू.अ.कर समेि) 
भकु्तानी गररएको छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्: 

 

90.1.  लागि अनमुान िर्ार नगरी खररद: सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा सावाजतनक 
तनकार्ले एक लाख रुपैंर्ा भन्दा बर्ढ रकमको मालसामान, परामशा सेवा वा अन्र् सेवा खररद गदाा 
िोर्कए बमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा तनर्म ९ र सम्बर्न्धि मालसामानको स्पेतसर्फकेसनको 
अतधनमा रही लागि अनमुान िर्ार गनुापने, लागि अनमुान िर्ार गदाा अर्घल्ला वषाहरुमा खररद गदाा 
लागेको मूल्र्, स्थानीर् बजारको प्रचतलि दरभाउ, अन्र् बजारको प्रचतलि दरभाउ र मालसामान 
आपूतिा गने स्थानसम्म लाग्ने अनमुातनि ढुवानी खचा र उद्योग वार्र्ज्र् संघले जारी गरेको दररेटको 
आधारमा िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले लागि अनमुान िर्ार गरेको कुनै आधार 
खलुाएको छैन । तनर्मावलीमा भएका व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी आधार नखलुाई लागि अनमुान 
िर्ार गदाा सावाजतनक खररद तमिव्र्र्ी, पारदशी हनु नसक्ने भएकाले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
अपनाई लागि अनमुान िर्ार गनुापदाछ । साथै रार्ष्टर् स्िरको दैतनक पतरकामा सचुना प्रकासन 
गरेको कागजाि समेि पेश हनु सकेन। 

 

90.2.  र्विरर् नगरेको : कार्ाालर्ले लाइफो ल्र्ावबाट रु. १३६७००० मा खररद गरेका ४५९४६ थान 
सेतनटरी प्र्ाड तमति २०७७।३।३१ मा खररद गरेकोमा लर्क्षि लाभग्राही सामदुार्क र्वद्यालर्मा 
अध्र्र्नरि र्कशोरावस्थाका छाराहरुलाई २०७६ आर्स्वनमा र्विरर् गरेको भनी ४५७२० थानको 
र्विरर् भरपाई संलग्न गरेको छ । कोतभडको कारर् चैर ११ वाट र्वधालर्नै वन्द रहेको 
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वखिसमेि खररद गना आवस्र्क नरहेकोले अनावस्र्क व्र्र्भार वढेको देर्खन्छ। साथै वाकी २२६ 
थान र्विरर्को भरपाई संलग्न देर्खएन भने स्टोरमा मौज्दाि राखेकोसमेि पाइर्न। सेतनटरी 
प्र्ाडको गरु्स्िरमा असर नपने गरी समर्मै र्विरर् गनुा पदाछ। र्विरर्को भरपाई नभएको र 
भण्डारमा मौज्दाि समेि नरहेको २२६ थान सेनेटरी प्र्ाडको रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

६७२४ 

90.3.  स्पेर्शर्फकेशन उल्लेख नगरेको : सेतनटरी प्र्ाड (र्विरर् िथा व्र्वस्थापन) कार्ार्वतध, २०७६ को 
दफा २० मा स्थानीर् िहले सेतनटरी प्र्ाड प्रर्ोग गने छाराहरुको स्वास्थर्मा असर नपगु्ने र उक्त 
सामाग्रीको गरु्स्िरमा कुनै पतन सम्झौिा नहनुे अवस्थाको सतुनर्श्चििा गनुापने उल्लेख छ । 
कार्ाालर्ले आपूिी भएका सेतनटरी प्र्ाड स्पेर्शर्फकेसन बमोर्जम भए नभएको तनररक्षर् परीक्षर् 
गरेको छैन ।  

 

 र्वधालर् तनकाशा िफा िः १५ वटा र्वधालर् र ५ वटा मदरसा रहेकोमा नमनुा छनोटको आधारमा २ 
र्वधालर् महार्वर मार्व र इन्द्रपरु जनिा प्रार्व छनोट गरी नमनुा परीक्षर् गदाा देर्खएको व्र्होरा 
तनम्नानसुार छ।  

 

91.  तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक: कार्ाालर्ले तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक खररदको लातग र्वतभन्न समर्मा र्वद्यालर्लाई अनदुान 
रकम तनकासा गरेको छ। महार्वर मा.र्व.को कक्षा ६ को इतमस र्ववरर्मा जम्मा र्वधाथी संख्र्ा १६३ रहेपतन 
पाठ्यपसु्िक र्विरर्को भरपाई भने १८८ जनाको ल्र्ाप्चे भरपाईमार संलग्न भएको देर्खन्छ। अि इतमसमा 
उल्लेख भएको संख्र्ा भन्दा वढी र्वधाथीसंख्र्ा २५ जनालाई तनशलु्क पाठ्यपसु्िक  भकु्तानी भएकोले रु 
९८२०४ वढी तनकाशा भएको देर्खन्छ। र्सै गरी इन्द्रपरु जनिा प्रा.र्व.लाई पाठ्यपसु्िक वापि रु ५२२१८ 
तनकासा भएकोमा र्विरर्को र्वल भरपाई रु ४८९३३ मार रहेकोले रु ३२८५ वढी तनकासा भएको 
देर्खन्छ। र्स सम्वन्धी अन्र् र्वद्यालर्को समेि वढी तनकासा भएको र्ववरर् माग्दा तनम्नानसुार रु ७४४७६१ 
वढी तनकासा भएको र्ववरर् प्राप्त भएको छ। अि वढी तनकासा भएको रकम सम्वर्न्धि र्वद्यालर्वाट असलु 
हनुपुने र र्ववरर् प्राप्त नभएको र पाठ्यपसु्िक वापिको सवै तनकासाको सम्वन्धमा नगरपातलकाले छानर्वन गरी 
र्विरर् रकम एर्कन गरी वर्ढ तनकासा भएको सवै र्वधालर्को रकम असलु गनुापदाछ । अि तनम्नानसुार बढी 
तनकासा असलु गरी र्िज खािामा दार्खला हनुपुने रु 

क्रसं ववधालयको नाि पहिलो ननकासा 
अन्न्ति 
ननकासा 

जम्िा 
ननकासा 

ववतरणको 
भरपाई वढी ननकासा 

१ हरिहि जनता मावि १३८२५४ ४६०८४ १८४३३८ १३८२५३ ४६०८५ 

२ पाच कुमाि मावि २७४९९६ १२९८६५ ४०४८६१ ३८११५८ २३७०३ 

३ महाविि  जनता मावि ६०७९३३ ३०५६४४ ९१३५७७ ८१५३७३ ९८२०४ 

४ जनता आधािभुत वि. सखुिा ३३०७४ ४४९३८ ७८०१२ ७८०१२ ० 

५ जनता प्रावि जगतपुि २८८८१ ९६२६ ३८५०७ ३०१९६ ८३११ 

६ जनकल्याण प्रा वि २५०५९ ८३५२ ३३४११ भिपाई पेश नभएको एककन गनु ुपने  

७ श्रिण जनता प्रावि ४४६५४ १४८८४ ५९५३८ ६३०१९ ० 

८ लक्ष्ममनाथ जनता प्रावि ८१४४८ २७१४९ १०८५९७ ९८२९० १०३०७ 

९ सािुजननक आधािभुत वि. २९२६५५ १३१८०१ ४२४४५६ ४३०९६३ ० 

१० आधािभुत मजुिाु ९८९९१ ५०६८३ १४९६७४ १७४४०१ ० 

११ जनता आ. वि. फिहदिा २१७०१० ८८७७६ ३०५७८६ ० ३०५७८६ 

१२ जनता मा वि हिैया ३३७०४९ १४१५४९ ४७८५९८ ३४८९४२ १२९६५६ 

१३ िामलगन मावि वपडािी ३३२७६१ १४२९२० ४७५६८१ ३५८८७७ ११६८०४ 

१४ जनता प्रा वि ढािटोल १००९४७ ३३६४९ १३४५९६ १३१९७६ २६२० 

१५ इन्द्रपुि जनता प्रावि १४६८८ ३७५३० ५२२१८ ४८९३३ ३२८५ 

  जम्मा  २६२८४०० १२१३४५० ३८४१८५० ३०९८३९३ ७४४७६१  
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91.1.  जनकल्याण  प्रा. वि. को  भिपाई पेश नभएकोले कायाुलयल ेएककन गिी बढी ननकासा भएको भए कफता ु
गनुपुने ि भिपाई पेश हुनुपने रू  

३३४११ 
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92.  शैर्क्षक व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (EMIS) : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ. व. 
२०७६।७७) मा EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको 
र्थाथा िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन (तभडान) गराइ र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा 
र्वद्यालर्हरुलाई छारा छारवृत्ती र दतलि छारवृत्ती (कक्षा १-८) प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.४००। 
का दरले, र्शक्षर् तसकाइ सामाग्री िथा Book Corner व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ प्रति र्वद्याथी 
वार्षाक रु.१५० का दरले, कक्षा ६-10 प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.२००। का दरले, प्रति र्वद्याथी 
इकाइ लागिका आधारमा प्रारर्म्भक बाल र्वकास कक्षाका लातग प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.500। 
का दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु.200। का दरले, ददवा खाजा बाल 
र्वकास कक्षा देर्ख कक्षा ५ सम्म प्रति र्वद्याथी दैतनक रु.15। का दरले र्वद्यालर्लाई अनदुान ददने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग 
सत्र्ापन गरेको पाइएन । जसले गदाा वास्िर्वक र्वद्याथी संख्र्ाभन्दा बढी तनकासा गएको छैन भन्न 
सक्ने आधार भएन। कार्ाालर्ले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकामा उल्लेख भए बमोर्जम EMIS 
डाटालाई र्वद्याथी हार्जरी परु्स्िका, परीक्षामा सहभागी संख्र्ा र अनगुमनबाट र्वद्याथीहरुको र्थाथा 
िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरेर मार अनदुान तनकासा ददनपुदाछ । 
कार्ाालर्ले उपलव्ध गरेको र्ववरर् अनसुार र्वतभन्न र्शषाकमा तनकासा भएको अनदुान खचा नभई 
वचिनै रहेको देर्खएकोले कार्ाालर्ले र्स सम्वन्धमा अनगुमन गरी वढी तनकासा भए नभएको एर्कन 
गनुा पदाछ। 

 

93.  ददवा खाजा : कार्ाालर्ले ददवा खाजा कार्ाक्रम संचालनका लातग रु ५७२६४०० खचा लेखेको छ 
। सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्: 

 

93.1.  बढी तनकासा : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ.व.२०७६।७७) को र्क्रर्ाकलाप नं. 
२.७.११.१ मा स्थानीर् िहले र्वद्याथीका लातग ददवा खाजा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गदाा र्वद्यालर्गि 
िथर्ाङ्कका आधारमा प्रति र्वद्याथी दैतनक रु.१५। का दरले र्वद्यालर् सञ्चालन भएको ददनलाई 
आधार मानेर वषामा १८० ददनका लातग अनदुान ददने व्र्वस्था छ । त्र्सै स्थानीर् िहले ददवा 
खाजा उपलब्ध गराइएका र्वद्यालर्को र्वद्याथी दैतनक हार्जरी परु्स्िका (परीक्षामा सामेल भएको 
ददनसमेि) को प्रतितलपी र्वद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक र र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको अध्र्क्षबाट 
प्रमार्र्ि गराइ स्थानीर् िहमा संकलन गरी संख्र्ा र्र्कन भएपश्चाि मार अनदुान ददने व्र्वस्था छ 
। कार्ाालर्ले EMIS को िथर्ाङ्कलाई र्वद्याथी दैतनक हार्जरी परु्स्िका संग सत्र्ापन नगराई 
र्वद्यालर्हरुलाई रु.५७२६४०० ददवा खाजावापि तनकासा गरेको देर्खन्छ। श्री महार्वर मा.र्व.लाई 
ददवा खाजा रु ४९६८०० तनकासा भएकोमा रु १५६८५५ को मार ददवा खाजा र्विरर्को र्वल 
भरपाई संलग्न भएको देर्खर्ो भने इन्द्रपरु जनिा प्रा.र्व.को रु १४४००० तनकासा भएकोमा रु 
७९८१० मार खचा भएको र्वल भरपाई संलग्न भएको देर्खन्छ। अन्र् र्वधालर्लाई समेि ददवा 
खाजा वढी तनकासा भएको र्ववरर् माग गदाा तनम्नानसुार ८ तबद्यालर्को जम्मा रु १०५०५४५ वढी 
तनकासा भएको देर्खर्ो । अि बढी तनकासा रकम असलु गरी र्िज खािामा दार्खला हनुपुने रू 

 

क्रस विधालयको  नाम 

ननकासा 
िकम खच ुिकम 

बढी 
ननकासा कैकफयत 

१ हरिहि जनता मावि १८८४०० १९३०६० ०   

२ पाच कुमाि मावि २४९६०० ९३६०० १५६०००   

३ महाविि  जनता मावि ४९६८०० १५६८५५ ३३९९४५   

४ जनता आधािभुत विधालय सखुिा १९३२०० ४२०५३५ ०   

५ जनता प्रावि जगतपुि १५४८०० १५४८०० ०   

६ जनकल्याण प्रा वि १७०४००   

विििण पेश नभएकोले एककन 
गनु नसककएको 
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७ श्रिण जनता प्रावि २७०००० २४६००० २४०००   

८ लक्ष्ममनाथ जनता प्रावि ४००८०० ४००८९५ ०   

९ सािजुननक आधािभुत विधालय ६८८८०० ५२५२१० १६३५९०   

१० आधािभुत मजुिाु ४८७२०० ४२०५३५ ६६६६५   

११ जनता आधािभुत विधालय फिहदिा ६७६८००   

विििण पेश नभएकोले एककन 
गनु नसककएको 

१२ जनता मा वि हिैया ५१९६०० ३७९११० १४०४९०   

१३ िामलगन मावि वपडािी ६५४००० ६५४००० ०   

१४ जनता प्रा वि ढािटोल ४३२००० ३३६३३५ ९५६६५   

१५ इन्द्रपुि जनता प्रावि १४४००० ७९८१० ६४१९०   

  जम्मा  ५७२६४०० ४०६०७४५ १०५०५४५    
93.2.  जनकल्र्ार् प्रा.र्व.लाई रु १७०४०० र जनिा आधारभिु र्वद्यालर् फरहदवालाई रु ६७६८०० 

ददवा खाजा वापि तनकासा भएकोमा खचाको र्ववरर् पेश नभएको भनी उल्लेख गरेको छ। अि रु 
८४७२०० को खचाको र्वलभरपाई र हार्जरी र्ववरर् पेश हनुपुने रू 

 

 

८४७२०० 

94.  र्स वषा र्शक्षा िफा  १५ र्वधालर्िफा  प्रथम दोस्रो र िेस्रो चौमातसक गरी जम्मा रु. ५५२४५८९२ 

िलव खचा तनकासा गरेको छ। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार्बमोर्जम रहेका छन:्  
 

94.1.  िलवी प्रतिवेदन:  र्शक्षक र्किावखानाबाट िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव खचा लेख्नपुनेमा 
िलवी प्रतिवेदन पाररि नगराई र्वद्यालर्लाई र्शक्षकहरुको िलव वापि तनकासा ददएको पाइर्ो । 
िलवी प्रतिवेदन पाररि नगराइ िलव भत्ता तनकासा गरेकोले ग्रेड रकम तभडान गना सर्कएन । साथै 
इतमसमा समेि र्शक्षकको र्ववरर् अधावतधक भएको देर्खएन। अि िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव तनकासा ददनपुदाछ भने र्वधालर्ले र्शक्षकको र्ववरर् वार्षाक रुपमा अधावतधक गररन ु
पदाछ। 

 

94.2.  बढी तनकासा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(8) बमोर्जम बजटे खचा गदाा ररि पगेु 
नपगेुको जाँच गरी भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले पसे गरेको र्ववरर् अनसुार जनिा मा.र्व. 
हरैर्ालाई र्शक्षकको िलवको तनर्म्ि रु ४६३५८१३ तनकासा गरेकोमा रु ४५४२५९९।५० मार िलव भत्ता 
वापि भकु्तानी गरेको पर प्राप्त भएको छ। र्सले गदाा रु ९३२१४ वढी तनकासा भएको देर्खन्छ। अि 
कार्ाालर्ले तनम्नानसुार र्वद्यालर्लाई तनकासा गरेकोमा अतधकांस र्वधालर्ले िलव भत्ता र्विरर् गरेको र्ववरर् 
पेश गरेको छैन ।अि आवस्र्क अनगुमन गरी वढी तनकाशा भए असलु गनुा पदाछ । जनिा मा.र्व. हरैर्ाबाट 
असलु हनुपुने रु 

क्रसं ववधालयको नाि 

प्रथि 

चौिामसक 

दोस्रो 
चौिामसक 

अन्न्ति 

चौिामसक छुट ननकासा 
जम्िा 
ननकासा 
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६ जनकल्याण प्रा वि २२१८५० १७९२४० ४४८१० १७०१६९ ६१६०६९ 

७ श्रिण जनता प्रावि ८८७५४७ ७०२४६६ १७५६१७ ५९१२२७ २३५६८५७ 

८ लक्ष्ममनाथ जनता प्रावि ९६८४४९ ७९४६५४ १९८६६४ ६७२७९१ २६३४५५८ 

९ सािुजननक आधािभुत विधालय ८५४५९० ६६१२३७ १६२४३५ ५३९३५० २२१७६१२ 

१० आधािभुत मजुिाु ८४७४०४ ६९१५६४ १७२८९१ ५८९५८८ २३०१४४७ 

११ जनता आधािभुत विधालय फिहदिा ९३४२६६ ८१८७७९ १९१९१४ ६४२८२५ २५८७७८४ 

१२ जनता मा वि हिैया १६७२८९९ १४१७३०४ ३५४३२६ ११९१२८४ ४६३५८१३ 

१३ िामलगन मावि वपडािी २१५८६६२ १७५१३१८ ४३७८३० १४५२३६१ ५८००१७१ 

१४ जनता प्रा वि ढािटोल १४७५४६५ ११२२०१३ २८०५०४ ९२०९२७ ३७९८९०९ 

१५ इन्द्रपुि जनता प्रावि २१३१३६ १७५२९६ ४३८२४ १५१२९४ ५८३५५० 

  जम्िा  २०६९२८१४ १६६७१२७७ ४१५२५३७ १३७२९२६४ ५५२४५८९२  

 

 

 

 

 

९३२१४ 
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94.3.  नगरपातलका कार्ाालर्ले नगर तभर रहेका र्वद्यालर्हरुको स्वीकृि दरवन्दी (राहि, करार समेि) र्वद्यालर्मा 
र्शक्षक पदपूिीको अवस्था, सरुवाको र्ववरर्, अवकाश र्ववरर् िर्ार नगरेकोले तनकासा भएको रकम 
वास्िर्वक भए/नभएको तभडान गना सर्कएन । कार्ाालर्ले र्वद्यालर्बाट पेश गरेको माग फारमलाई मार 
आधार तलइ िलव तनकासा ददएको देर्खएको हुँदा र्शक्षक सरुवा, अवकाश भए पश्चाि पतन रकम तनकासा 
नभएको भतन तभडान गना नसर्कएको हुदँा अतभलेख िर्ार गरी खचालाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।     

 

95.  छारवरृ्त्त अनदुान:-१२२।०७७।०३।२४ आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 
३६(३) अनसुार खचाको तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै र्शक्षा 
मन्रालर्द्वारा स्वीकृि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ अनसुार आवातसर् छारबरृ्त्त, 

दतलि छार छारा र र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि छारा छारवृर्त्त लगार्िका छारवृर्त्त रकम र्वद्यालर्गि 
र्वद्याथी लगिको आधारमा स्थानीर् िहले र्वद्यालर्हरुको खािामा तनकासा ददने र र्वद्यालर्हरुले 
नाम नामेसी अनसुार भरपाई बनाई र्विरर् गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वषा छारवृर्त्त 
र्विरर्को लातग १५ र्वद्यालर्हरुलाई कक्षा १ देर्ख ८ सम्मको छारा, दतलि समेिको लातग रु 
२०३७६०० तनकासा ददएको छ । प्रति र्वद्यातथा रु ४००।०० का दरले र्विरर् गनुापर्रने 
छारवृर्र्द् र्वद्यालर्हरुले सम्बर्न्धि र्वद्याथीहरुलाई र्विरर् गरे वा नगरेको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले 
भरपाई कागजाि पेश गरेको छैन । अिं अनगुमन गरी वास्िर्वक र्वद्यातथालाई र्विरर् गरेको 
प्रतिवेदन सर्हिको भरपाई प्रमार् पेश हनु ुपने रु.  

क्रसं र्वधालर्को नाम 

आवातसर् 

छारवृति गैरआवातसर् छारवृति जम्मा 
१ हररहर जनिा मार्व   ७६००० ७६००० 

२ पाच कुमार मार्व   ११४८०० ११४८०० 

३ महार्वर  जनिा मार्व २००००० २०४८०० ४०४८०० 

४ जनिा आधारभिु र्वधालर् सखवुा   ४३६०० ४३६०० 

५ जनिा प्रार्व जगिपरु   २७६०० २७६०० 

६ जनकल्र्ार् प्रा र्व   ३३२०० ३३२०० 

७ श्रवर् जनिा प्रार्व   ३४४०० ३४४०० 

८ लर्क्ष्मनाथ जनिा प्रार्व   ७२८०० ७२८०० 

९ सावाजतनक आधारभिु र्वधालर्   १९४८०० १९४८०० 

१० आधारभिु मजवुाा   ७३६०० ७३६०० 

११ जनिा आधारभिु र्वधालर् फरहदवा   १२९६०० १२९६०० 

१२ जनिा मा र्व हरैर्ा   १७९६०० १७९६०० 

१३ रामलगन मार्व र्पडारी   १८०८०० १८०८०० 

१४ जनिा प्रा र्व ढावटोल ३६०००० ८८८०० ४४८८०० 

१५ इन्द्रपरु जनिा प्रार्व   २३२०० २३२०० 

 जम्मा ५६०००० १४७७६०० २०३७६००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०३७६०० 

96.  तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले स्वास्थर्, कृर्ष, पशपुन्छी, भेटनरी एवम मर्हला र्वकास लगार्ि 
सवै र्वषर्गि िफा का कमाचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलव खचा लेखेको पाईर्ो । 
िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलव खचा लेखेकोले ग्रडे रकम एवम िलवमा भएको खचा रकम 
तभडान गना सर्कएन । प्रतिवेदन पाररि गरेर मार खचा लेख्नपुदाछ ।  

 

 नगरपातलका पूजँीगि (र्वत्तीर् समातनर्ककरर्)  

97.  र्ोजना:- चौथो नगरपातलका सभाले र्ो वषा नगर स्िररर् २४ र्ोजनाको लातग रु 
८‚२३‚७४‚३७५। र ९ बटा वडामा प्रतिवडा रु ७५ लाख का दरले रु ६‚७५‚००‚०००। 
समेि तबतभन्न साना िथा ठूला र्ोजना सन्चालन गना रु. १४ करोड ९८ लाख ७४ हजार बजेट 
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तबतनर्ोजन गरेको छ । छनौट गरेका र्ोजनामध्रे् के कति र्ोजना सम्पन्न भए र कति सम्पन्न हनुे 
चरर्मा छन िथा कति सम्पन्न गररएन सो को र्ोजनागि अतभलेख राखेको छैन । र्ोजना शाखाले 
र्वतभन्न उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीहरुबाट तनमाार् िथा खररद कार्ा गराएको छ । 
कार्ाालर्को प्रार्वतधक शाखावाट पेश भएको र्ववरर्मा र्स वषा १४६ र्ोजना सम्झौिा भइ कार्ा 
सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ । सो र्ववरर् अनसुार नगर स्िररर् ५९ वटा र्ोजनामा रु 
९‚१२‚०९‚९०७। र ९७ वटा वडा स्िररर् र्ोजनामा रु ३‚७७‚१९‚८७०। समेि रु 
१२‚८९‚२९‚७७७। खचा भकु्तानी गरेको व्र्होरा उल्लेख गरेको छ । लेखापरीक्षर् र्ोजना 
अनसुार नमनुा छनौट गरी (माघ‚ फागनु र चैरको वाहेक ) परीक्षर् गदाा देर्खएको व्र्होरा 
देहार्अनसुार छन ्। 

98.  भकु्तानी  ददन बारं्कको तबबरर् :- र्ोजना सँग सम्बर्न्धि तबतभन िथर्ाङ्कहरु आतथाक बषागि रुपमा 
देर्खन े गरी र्ोजनागि अतभलेख रर्जष्टर खडा गरी राखेको छैन । र्सो हदुा र्स नगरपातलकामा 
हाल सम्म के कस्िा कति र्ोजना कुन आतथाक बषामा कति तबतनर्ोर्जि र संसोतधि भए, कति र्ोजना 
अपरुो अबस्थामा न ैरर्हरहेका छन,् कति र्ोजना सम्पन्न भए, कति र्ोजनाको भकु्तानी ददन बांकी छ 
वा छैन, जनश्रमदान, लागि सहभातगिाको अनपुातिक अबस्था कस्िो छ, कुन र्ोजनामा कति खचा 
भएको छ, कति कति कर धरौटी कटाई कति भकु्तातन भर्ो, सम्झौिा भन्दा बढी भकु्तानी हनु गएको 
छ छैन, समर् तभर काम सर्कएको छ छैन र आगामी वषा बजेट िजुामा गदाा कुन ठाउमा कस्िो 
र्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनेभतन तनर्ार् गना आबश्र्क पने िथर्ाङ्क जस्िा तबतभन्न िथर्ाङ्क हेना सक्न े
अबस्था रहेको पाईएन । र्स प्रकारको िथर्ाङ्ककको अतभलेखाङ्कन अबस्थाले गदाा र्ोजनागि 
एकमसु्ट प्रगति एर्कन गनासक्ने आधार भएन । नगर कार्ापातलकाको बैठक नं.६० तमति 
२०७६।४।२४ का ददन र्वतभन्न ५६ वटा र्ोजनाको रु १०‚५०‚०८‚९८१। रकमका र्ोजना 
गिवषा कार्ासम्पन्न गरी भकु्तानी बाँकी रहेको‚ गिवषा सम्झौिा भई चाल ुवषा सम्पन्न हनुे र दोस्रो 
िथा िेस्रो नगरसभाबाट स्वीकृि भएका िर सम्झौिा नभएका र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु चाल ु
आ.व.मा र्जम्मेवारी सारी कार्ान्वर्न गने तनर्ार् गरेको देर्खर्ो । िर सो तनर्ार् नगर सभाबाट 
र्स्वकृि भएको छैन र उक्त र्ोजना मध्रे् र्स वषा के कुन कति र्ोजना सम्पन्न भइ भकु्तानी भएको 
छ सोको र्ववरर् िथा अतभलेख समेि राखेको छैन । अििः र्ोजनागि अतभलेख राखी भकु्तानी ददन ु
पने देर्खन्छ। 

 

99.  आर्ोजना हस्िान्िरर्िः साबाजतनक खररद तनर्माबली २०६४ को तनर्म ९७ (१२) बमोर्जम तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममाि सम्भार गने र्जम्मेवारी समेि िोकी 
आर्ोजनाको स्वातमत्व उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई न ैहस्िान्िरर् गनुा पने व्र्वस्था 
छ । र्ो बषा उपभोक्ता सतमतिबाट सम्पन्न गरेको कुनै पतन आर्ोजना तनर्माबलीको व्र्बस्था 
बमोर्जम हस्िान्िरर् गरेको देर्खएन । जसबाट सम्पन्न आर्ोजना ममाि, रेखदेख िथा उर्चि संरक्षर् 
हनु नसर्क लगानी खेर जान सक्न े देर्खन्छ । अििः सम्पन्न आर्ोजनहरु सम्बर्न्धि उपभोक्ता 
सतमतिमाफा ि न ैकार्ाान्वर्न, संचालन, ममाि र स्वातमत्व ग्रहर् गने व्र्वस्था सम्झौिामै उल्लेख गने 
व्र्वस्था गरी उपभोक्ता सतमति माफा ि काम गराउन ुपदाछ । 

 

100.  कामको गरु्स्िर एवं स्थलगि तनरीक्षर्िः– नगरपातलकाले र्सवषा तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट 
समेि गराएको छ । र्सरी गररएका तनमाार् कार्ाको अनगुमन स्थातनर् सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दफा ७८(३) अनसुार नगरपातलकाको प्रमखु, उपप्रमखु र र्जल्ला समन्वर् सतमतिका 
प्रमखुले वा उक्त पदातधकारीहरुले िोकेको अतधकारीले गने व्र्बस्था छ । सो अनसुार 
नगरपातलकाले परैु र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेको देर्खएन । र्स नगरपातलकाबाट उपभोक्ता सतमति 
माफा ि तनमाार् सम्पन्न भएका बाटो, कलभट, भवन, नाली जस्िा तनमाार् कार्ाको भकु्तानी गदाा 
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उपप्रमखु एवं वडा अध्र्क्षको अध्र्क्षिामा अनगुमन सतमति गठन गरी अनगुमन गने र अनगुमनको 
तसफाररस पश्चाि भकु्तानी ददने गरेको छ । अििः र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि प्रार्वतधक एवं अनगुमन 
किाालाई बनाइ तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर कार्म हनुपुदाछ । 

101.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ािः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न गरेको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, तबल, भरपाई र खचा 
प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई पेश गनुापने 
िथा प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन लगार्िका कागजािमा र्ोजनाको नाम, शरुु तमति, 

सम्पन्न तमति, उपभोक्ता सतमतिको छाप लगार्िका प्रमार् स्पष्ट देर्खने गरी समावेश गनुापने उल्लेख 
छ । र्स वषा पातलकाले नगरपातलका स्िररर् िथा वडागि र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमति माफा ि 
सम्पन्न गरेकोमा सम्पन्न र्ोजनाको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन िथा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा र्ोजनाको नाम, 

शरुु तमति, सम्पन्न तमति कार्ा उपभोक्ता सतमतिको नाम लगार्िका र्ववरर् उल्लेख नगरेको िथा 
उपभोक्ता सतमतिको छाप लगाएको देर्खएन। उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न हनुे र्ोजनासँग 
सम्बर्न्धि कागजािमा उल्लेर्खि र्ववरर् स्पष्ट गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.  एउटै उ.स.लाई धेरै र्ोजनाको भकु्तानी : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 
सम्बर्न्धि क्षेरका लाभग्राहीबाट उपभोक्ता सतमतिगठन गनुा पने र सोही माफा ि र्ोजना संचालन 
गनुापनेमा एउटा उपभोक्ता सतमति गठन गरी असम्बर्न्धि क्षेरमा समेि त्र्सैबाट कार्ा गराएको 
उदाहरर् देहार् अनसुार छ । र्सरी असम्बर्न्धि क्षेरमा सम्बर्न्धि उपभोक्ता बाहेकका व्र्र्क्तबाट 
काम गराउँदा कामको गरु्स्िर र स्वातमत्वमा असर पना जाने अवस्था देर्खन्छ । र्स्िो अवस्थामा 
सधुार ल्र्ाउन उपभोक्ता सतमति गठन प्रर्क्रर्ा पारदशी बनाउने, र्वतधवि दिाा र सही पररचालन गने 
िफा  ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ । एउटै उसले कोतभडको समर्मा ४ वटा समेि र्ोजना संचालन र 
सम्पन्न गरेको सम्वन्धमा सम्वर्न्धि कार्ाालर्वाट कार्ा भए नभएको सम्वन्धमा एर्कन गररन ुपदाछ। 

भौ.नं.तमति 

उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

भकु्तानी 
रकम 

र्ोजनाको नाम  र्ोजनाको 
रकम 

१०२-
०७७।२।१५ 

पलु्चौकको अधरुो  
कछतडर्ा ग्रभेल 
ममाि कार्ा उ.स. 

४७०००० 

 

१.वडा २ मा इनार ममाि कार्ाक्रम   
२.वडा २ मा पलु्चोक अधरुो ग्राभेल  
३. वडा २ मा कछतडर्ा टोलमा इनार 
देर्ख सडक स्लेव ढलान कार्ाक्रम 

७०००० 

१००००० 

 

३००००० 

१०३-
०७७।२।१८ 

इन्द्रपरु र्वकास उ.स. 
८ 

 

८५०००० १.लामा कान्छाको घरदेर्ख ग्राभेल  
२.बाबलुालको घर देर्ख ग्राभेल  
३. इन्द्रपरुको चचा ममाि  
४.ब्रम्हस्थानमा घेराबेरा र माटोको काम  

१००००० 

६००००० 

१००००० 

५०००० 
११३-
०७७।२।२२ 

र्पण्डेश्वरनाथ उ.स. ३५०००० १.वडा ८ मा ममाि िथा वाइररङ्ग 
र्पण्डेश्वर क्लव  
२.वडा ८ परमन्सको घरदेर्ख पूवा सडक 
सल्र्ाव ढलान  

 

१००००० 

 

२५०००० 

११८-
०७७।२।२८ 

जटुपानी स्लाव 
ढलान उ.स.८ 

१०००००० १.कर्पलको घर देर्ख कृष्ट्र्को घर जान े
अधरुो सडक ढलान  
२.कर्पलको घरदेर्ख  पर्श्चम ढलान  
३. देवराजको घर देर्ख पर्श्चम ढलान  

६००००० 

 

२००००० 

२००००० 

२०-
०७६।६।१८ 

लक्ष्मी नाथ प्रा.र्व.पूवा 
सांस्कृतिक मंच 
तनमाार् उ.स.७ 

५५०००० १.वडा नं७ मा सांस्कृतिक मंच  
२.वडा ७मा अशोक धामीको घर देर्ख 
उत्तर बाटो ढलान  

३००००० 

  

२५०००० 

७८-
०७७।१।२१ 

सडक ढलान उ.स.५ ५००००० १.वडा ५ को सडक ढलान (भोला 
साहको घरसम्म)  

३५०००० 
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२.वडा ५को सडक ढलान (ब्रम्हस्थान 
सम्म)  

१५०००० 

७९-
०७७।१।२१ 

दास नारार्र् राम 
एकवाल सडक 
ढलान उ.स. 

२५०००० १.र्वन्देको घरसम्म सल्र्ाव ढलान  
२.रघनुाथको  घरसम्म अधरुो सडक 
ढलान  

१५०००० 

१००००० 

८३-
०७७।१।२३ 

सडक स्लाव/ग्राभेल 
उ.स.२ 

५६५००० १.वडा २ मा पटी टोल सडक ग्राभेल  
२.वडा २ मा रामर्शसको घर पर्श्चम 
सल्र्ाव ढलान  
३.वडा २ मा पेटी टोल सडक सल्र्ाव 
ढलान  

६५००० 

 

२००००० 

 

३००००० 

९०-
०७७।२।१३ 

हररपरु बजारटोल 
र्वकास उ.स.  

४००००० १. वडा २ िराचनको घर देर्ख पर्श्चम 
सडक ग्राभेल  
२. वडा २ अस्पिाल पछाडी सल्र्ाव 
ढलान कार्ाक्रम  

 

१००००० 

 

३००००० 

९५-
०७७।२।१३ 

जटुपानी र्वकास 
उ.स.८  

१०००००
० 

१.कृष्ट्र् पाण्डेको घर देर्ख रामबाबकुो 
घर सम्म सल्र्ाव ढलान  
२.ब्रम्हस्थान तभर ट्रष्ट िथा कल तनमाार्  
३.मसुहरी सडक सल्र्ाव ढलान  

 

६००००० 

२००००० 

२००००० 

१२५-
०७७।३।१ 

हार्त्तसार र्वकास 
उ.स. 

४००००० १.हार्त्तसार र्फल्डको वर र्पपलमा चौिारो 
तनमाार्  
२. हार्त्तसारको घर छेउछाउमा नालामा 
सल्र्ाव तनमाार्  

२००००० 

 

 

२००००० 

१२९-
०७७।३।७ 

हजार र्वधाटोल 
र्वकास तन.उ.स १ 

४५०००० १.कमल गोलेको घर पूवा सडक ममाि 
िथा ग्रावेल  
२.पशपुति मर्न्दरमा चौिारो तनमाार्  

 

३००००० 

१५०००० 

१३१-
०७७।३।९ 

जानकीनगर चौिारो 
तन.उ.स १ 

३००००० १.स्र्ाङ्दानको घरतनर प्रतिक्षालर् तनमाार्  
२.मलहतनर्ा सामदुार्र्क वन तनर चौिारो 
तनमाार्  

१००००० 

२००००० 

१३४-
०७७।३।१६ 

वडा नं.५ मा सडक 
ढलान उ.स. 

८००००० १.फिमाको घर देर्ख कुमाार्को घरसम्म 
सडक ढलान  
२.कातसमको घरदेर्ख नथनुीको घरसम्म 
सडक ढलान  

 

३००००० 

 

५००००० 

१४५-
०७७।३।२१ 

हररपरु बजार टोल 
र्वकास उ.स.२ 

४००००० १.वडा कार्ाालर् पछाडी सडक सल्र्ाव 
ढलान कार्ाक्रम  
२.पशपुति जाने अधरुो सडक सल्र्ाव 
ढलान  

 

३००००० 

 

 

१००००० 
१५२-
०७७।३।२४ 

गररव इसा अतमन 
सडक उ.स.५ 

८००००० १.अतमनको घर देर्ख इसाको पोखरी 
सम्म सडक ढलान  
२.इसाको घर देर्ख पूवा मोड सम्म सडक 
ढलान  
३.गररवको घरदेर्ख अतमनको घर सम्म 
सडक ढलान 

 

 

१००००० 

 

२००००० 

 

५००००० 

१६५-
०७७।३।२५ 

१६६-
०७७।३।२५ 

रोजददन सतमज 
सडक ढलान उ.स 
वडा ६ 

३४३८८२ १.रोजददनको घर देर्ख अहमद खान 
सम्म सडक सल्र्ाव ढलाव  
२.सतमजको घर देर्ख अर्फजको घर 
सम्म सडक सल्र्ाव ढलान  

 

१४३८८२ 

२००००० 

१६७-
०७७।३।२६ 

हररपरु र्वकास 
उ.स.८ 

८३३४३० १.राम एकवाल दासको घर देखी पवृा 
सडक सल्र्ाव ढलान  
२.गोर्वन्द थापाकफ घर देर्ख पछाडी 
कृर्ष सडक िथा कल्भटा तनमाार्  
३.राम प्रसाद र मनोजको घर नर्जक 

४००००० 

 

१९३५१० 
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कुलोमा गेट तनमाार्  २३९९२० 

२०१-
०७७।३।३१ 

कृष्ट्र् वरे्श्वर 
धमाशालाको 
कम्पाउण्ड वाल िथा 
कुलो ड्याम तनमाार् 
उ.स. २  

३९९६५१ १.उमेश बढुाथोकीको खेि छेउमा कुलो 
ड्याम कार्ाक्रम   
२.कृष्ट्र्ा वरे्श्वर मर्न्दर अधरुो भवन 
तनमाार्   

 

 

२००००० 

१९९६५१ 

 जम्मा    १०६६१९६३ 
 

103.  परामशा सेवा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा 
कार्ारि जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि 
अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले 
देहार्अनसुारका परामशा सेवाको खररद गदाा सोझै खररद गरी रु १४‚६९‚४५२। खचा लेखेको छ। 
लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको छ । 
डी.पी.आर.िर्ार गदाा नगरपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट छैन । 
आगामी ददनमा नगरपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु पदाछ । साथै र्सरी 
अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा 
समेि देर्खएन । साथै सम्बर्न्धि फमाहरुले पेश गरेको ररपोटा पतन कार्ाालर्मा दार्खला समेि 
नदेर्खएकोले प्रमार् संलग्न गरी खचालाई तनर्तमि गनुापने रु.   

भौ.नं./तमति फमाको नाम र्ववरर् रकम 

३३-०७६।८।२७ इनोभेर्टभ इर्न्जनर्ररङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.तल. ७ र्कतम रोडको तड.र्प.आर. ४८२५१० 

४३-०७६।९।१५ लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सन्टेन्सी प्रा.तल. आधारभिु र्वद्यालर् लक्ष्मीपरुको तड.र्प.आर ४९३८१० 
४४-०७६।९।१५ ड्याम कन्सल्टेन्ट प्रा.तल. महार्वर जनिा मा.र्व. तनमाार्को तड.र्प.आर ४९३१३२ 
  जम्मा १४६९४५२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४६९४५२ 

104.  सवारी साधन खररद: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा भतनएकोमा केन्द्रीर् सरकारको र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुानको रकमबाट भकु्तानी ददन 
तमल्ने देर्खदैन। 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 िोर्कएको कार्ामा खचा गने र सवारी साधन खररद गना नहनु े
उल्लेख गरेको छ। कार्ाालर्ले र्स वषा तनम्न अनसुार रु ४२४३४९९। मा सवारी साधन खररद 
गदाा उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी खचा गरेको छ । काननुको पालना गनुापने देर्खन्छ ।  

भौ.नं./तमति फमाको नाम र्ववरर् रकम 

४२-०७६।९।१४ एम.ए.डब्ल्र् ुतभ ट्टी कमतसार्ल भेहीकल प्रा.ली. र्पक अफ गाडी  ४२४३४९९ 

  जम्मा ४२४३४९९  

 

105.  पूवातनधााररि क्षतिपूिी: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीको र्ढलाइको कारर्ले सम्झौिा बमोर्जमको काम सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न 
हनु नसकेमा तनजले सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरर साधारर्िर्ा प्रति ददन सम्झौिा 
रकमको ०.०५% पूवातनधााररि क्षतिपूतिा ददनपुने व्र्वस्था छ । तनम्न बमोर्जम परामशा दािाले 
सम्झौिा अनसुार िोर्कएको समर्मा काम सम्पन्न नगरी र्ढला गरेको समर्को पूवातनधााररि क्षतिपूतिा 
रु ३२४८६ असलु गनुापनेमा नगरेकोले असलु गनुापने रु. 

भौ.नं./तमति फमाको नाम 

कामको 
र्ववरर् 

सम्झौिा रकम 

सम्पन्न 
गनुापने तमति 

सम्पन्न 
तमति 

र्ढला 
ददन 

क्षतिपूिी रकम 

३३-
०७६।८।२७ 

इनोभेर्टभ 
इर्न्जनर्ररङ्ग 

७ र्कतम 
रोडको 

४८२५१० आर्श्वन ३० मंतसर ३० ६० १४४७५ 

 

 

 

 

३२४८६ 
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कन्सल्टेन्सी 
प्रा.तल. 

तड.र्प.आर 

४३-
०७६।९।१५ 

लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन एण्ड  
कन्सल्टेन्सी  
प्रा.तल. 

आधारभिु 
र्वद्यालर् 
लक्ष्मीपरुको 
तड.र्प.आर 

४९३८१० मंतसर ५ पौष १२ ३७ ९१३५ 

४४-
०७६।९।१५ 

ड्याम कन्सल्टेन्ट 
प्रा.तल. 

महार्वर जनिा 
मा.र्व. 
तनमाार्को 
तड.र्प.आर 

४९३१३२ मंतसर ५ पौष ११ ३६ ८८७६ 

  

 

जम्मा  १४६९४५२ 
   ३२४८६  

106.  होतडङ्ग बोडा :   आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्ट्याई 
हनुे प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । तनम्नानसुार उपभोक्तालाई र्वल 
भरपाई संलग्न नगरी नापी र्किाव ठेक्का र्वल र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार होतडाग वोडा वापिको 
रकम भकु्तानी गरेकोछ। र्वना र्वल भरपाईको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु हनुपुने रु 

भौ.नं.तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी रकम 

होतडाङ्ग बोडा 
वापिको रकम 

४-०७६।५।२३ सानो जगिपरु स्कुल दर्क्षर् नाला तन.उ.स-२ १५००००० २००० 

५-०७६।५।२४ सडक ममाि िथा ग्राभेल कार्ा उ.स  १९५०१५३ ५००० 
६-०७६।५।२४ जगिपरु स्कुल देर्ख नहर सम्म कृर्ष सडक सधुार उ.स-८ १५७२०४० ५००० 
 जम्मा  ५०२२१९३ १२०००  

 

 

 

१२००० 

107.  ठेक्का फाइल पेश नभएको :  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार 
खचाको पषु्ट्याई हनुे प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले 
तनम्न ठेक्काको सम्वन्धमा टेन्डर कागजाि, सम्झौिा लगार्ि खररद र ठेक्कासंग सम्वर्न्धि अन्र् कुन ै
कागजाि पेश हनु नआएकोले ठेक्का फाइल पेश हनुपने रु 

भौ.नं.र तमति आपूिाकको नाम काम कबोल अंक  भकु्तानी रकम 

११-०७६।६।५ नारार्र् कन्स्ट्रक्सन कम्पनी वडा ३ मा नाला तनमाार्  २९९२१९१ १९४८२५२ 

८४-०७७।१।२९ गौशाला कन्स्ट्रक्सन सडक कालोपर े ४९७१३११ ४९७१३११ 
 जम्मा   ६९१९५६३  

 

 

 

६९१९५६३ 

108.  अमानिबाट कार्ािः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८(१) मा सावाजतनक 
तनकार्ले अमानिबाट काम गना एक िह मातथको अतधकारीको पूवा स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । 
तबतभन्न वडाको  तसफाररसमा वडा अध्र्क्ष, सर्चव एवं अन्र् कमाचारी माफा ि अमानिमा गराएको 
कामको मूल्र्ांकन गरी सम्बर्न्धि वडा अध्र्क्ष िथा कमाचारीलाई भकु्तानी ददएको देर्खन्छ । 
अमानिबाट काम गराउन ु पूवा स्वीकृति तलएको देर्खदैन । कार्ाालर्मा रहेका तनमाार् उपकरर्हरु 
(याक्टर, लोडर) प्रर्ोग गरी तनमाार् सम्वन्धी सामाग्री खररद गरी ज्र्ालामा काम गराउन ुपनेमा सो 
नगरी कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमतिलाई कार्ा गने दर र्वष्ट्लेषर्को दरमा वडा अध्र्क्ष िथा कमाचारी 
माफा ि र्वतभन्न फमाबाट सामान खररद गरी सोही र्वलको आधार र डोर हार्जरी संलग्न गरी प्रमार्र्ि 
र र्स्वकृि नगरेको प्रार्वतधक र्वलको आधारमा रु ४३१६२४ भकु्तानी ददएकोले कैर्फर्िमा लेर्खएमा 
प्रमार् संलग्न गरी तनर्तमि हनुपुने  रु 

भौ.नं.तमति र्ोजना भकु्तानी पाउन े भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

१४-०७६।६।५ खानेपानी हेण्ड पाइप  
जडान १२ थान (५ वटा 
मार जडान गरेको छ ।) 

तनलम चौधरी ११८२६३ कार्ाादेश‚कार्ा समपन्न 
प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले 
बझुेको भरपाई छैन । 
नापी र्किाव प्रमार्र्ि छैन  

१५-०७७।६।५ सडक ममाि सम्भार वडा 
५  

अर्जज तमर्ा ँ १००००० नापी र कार्ा सम्पन्न 
प्रमार्र्ि छैन । 

३५- खानेपानी हेण्ड पाइप सरेुन्द्र तसंह १२३५६५ ५ वटा र्विरर् सेवाग्राहीको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३१६२४ 
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०७६।८।२९ जडान (१२ थान मध्रे् ५ 
थान र्विरर्) 

दनवुार  भरपाई छैन । 

१०१-
०७७।२।१५ 

वडा ९ मा सडक 
स्िरोन्निी  

रामध्र्ान चौधरी  ५०००० उ.स.अध्र्क्षलाई वेरर 
चेकबाट भकु्तानी  

१९७-
०७७।३।३१ 

वडा ४ को पलु तनर 
नागेश्वरको खेिमा होम 
पाइप जडान कार्ा  

सागर देवी  ३९७९६ कार्ासम्पन्न‚मूल्र्ांकन 
प्रमार्र्ि नभएको  

 जम्मा   ४३१६२४   
109.  प्रार्वतधक धार ५३-०७६।१०।१४आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) 

अनसुार खचाको पषु्ट्याई हनुे प्रमार्, कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । 
महार्वर जनिा मा.र्व.लाई प्रार्वतधक धार संचालन वापि रु ५१‚९२‚०००।  तनकासा ददएको छ 
। सो रकमको खचाको र्वल भरपाई िथा फाँटवारी पेश हनुपुने रु  

 

 

 

 

५१९२००० 

110.  तबमा रकम  ८४-०७७।१।२९ गौशाला कन्स्ट्रक्सनको र्वजक २७ तमति २०७७।१।२३ बाट 
ठेक्का नं. ९।०७५।७६ को लालबन्दी तसमाना देर्ख र्चिाइन सम्म कालो परे गरेवापि रु 
४९‚७१‚३११। भकु्तानी गरेको छ । २०७६ जेष्ठ ३० गिेको सम्झौिा गदााको र्व.ओ.क्र्.ुको १ 
नम्बरमा insurance of work‚ equipment‚contructors workman and employees and third party 

insurance against damage to other persons and property को लातग लमसममा रु २५०००। 
उल्लेख भएको र सोही अनसुार मलु्र्ांकन भई भकु्तानी भएको अवस्थामा ठेक्का रकमको मार र्वमा 
गरेको र्प्रतमर्म रु १४‚२७२ को पोतलसी नं.१११९१९ पेश गरेको छ । कामदार‚ तनमाार् सामाग्री 
र िेस्रो पक्षको र्वमा नगरी परैु भकु्तानी भएकोले बढी र्वमा रकम असलु हनुपुने रु १०७२८ को 
म.ुअ.कर समेि रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२१२२ 

110.1.  उपरोक्तानसुार ठेक्का एकमषु्ठ आर्श्वन मसान्ि सम्मको मार म्र्ाद थप भएको अवस्थामा भकु्तानीको 
लातग तमति २०७७।१।२३ मा र्वजक जारी गरेिा पतन भकु्तानी माग गरेको तनवेदन 
२०७६।८।२३ मा दिाा गराएकोले म्र्ाद थप नभएको अवस्थामा ५३ ददन र्ढला कार्ा सम्पन्न 
भएकोले पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु नगरेकोले असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

१३१७३९ 

111.  परुा तबमा नगरेको ९६-०७७।२।१३ शाह तनमाार् सेवा (३००१०१३८८) को र्वजक 
१६।०७७।१।२२ बाट ठेक्का नं.१४।०७५।७६ को हररपरु स्थान देर्ख जानकी नगर सम्मको 
१.०२५ र्कतम बाटो कालोपरे गरेवापि रु ५१‚९४‚८९३।७६ भकु्तानी गरेको छ । 
तब.ओ.क्र्.ुको १ नम्बरमा रहेको र्वमा मध्रे् कामदार र कमाचारीको तबमा नगरी लमसममा रु 
५०‚०००। भकु्तानी गरेको छ । Neco Insurance को पोतलतस नम्बर ००००४।०७६।७७ 
अनसुार २०१९।६।११ देर्ख २०१९।१२।१६ सम्मको सम्झौिा रकम रु ६०‚२१‚५६४। को 
र औजार उपकरर्को मार गरी रु १७५८३।९१ भकु्तानी गरेको र्वल संलग्न रहेकोले कामदार 
कमाचारी र िेस्रो पक्षको र्वमा नगरेको अवस्थामा परैु भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी रु 
३२‚४१६।०९ को म.ुअ.कर समेि असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६६३० 

111.1.  तस.नं.३ मा carry ant additional tests for materials and works as required and instructed by the 

engineer  कार्ा ps मा रु ५०‚०००। राखी परैु भकु्तानी गरेको छ । सडक र्वभाग Quality 

Research and development centre चाकुपाटवाट Bitumen Test  गरे पतन र्वल र्वजक पेश 
नगरेकोले र्वल पेश गने अन्र्था असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

५०००० 

112.  तबमा ९७-०७७।२।१३  शाह तनमाार् सेवाको र्वजक १५।१।२२ बाट फरहदवा मेनरोड 
कालोपरे बापि ठेक्का न. १३।०७५।७६ को र्वमा वापि रु ५०‚०००। भकु्तानी गरेकोमा र्वमा 
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पोतलतस नं. ००००६।०७६।७७ बाट रु १४८७८।३१ को  मार तबजक सम्लग्न रहेको र 
कामदार कमाचारीको तबमा नगरेकोले बढी भकु्तानी भएको रु ३५‚१२१।६९ को भ्र्ाट समेि 
असलु हनुपुने रु   

 

३९६८७ 

113.  बढी भकु्तानी  ९८-०७७।२।१३ शाह तनमाार् सेवाको कर र्वजक (१४।१।२१) बाट ठेक्का न. 
१२।०७५।७६ सानो जगिपरु कालो परे गरेकोमा र्वमा वपि रु ५०‚०००। भकु्तानी गरेको छ 
। तनको इन्सरेुन्सको पो.नं. ००००५।०७६।७७ बाट रु १२‚७८९।७६ भकु्तानी गरेको र्वल 
संलग्न रहेकोले बढी भकु्तानी भएको रु ४२‚०४७।५७ असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

४२०४७ 

114.  ल्र्ाव टेष्टको तबल  १०९-०७७।२।२० र्पडारी देर्ख हरैर्ा जनिा मा.र्व सम्मको कालोपरे कार्ा 
वापि शाह तनमाार् सेवालाई चेनेस ०+००० देर्ख १+०६० तमटर को रु ५५०८५३३।२५ 
भकु्तानी गरेको छ । संलग्न ठेक्का र्वल अनसुार र्प.एस.मा ल्र्ाव टेष्ट वापि रु ५००००। भकु्तानी 
गरेकोमा सडक तडतभजन हेटौडाबाट ल्र्ाव टेष्ट गराएिापतन तबल पेश गरेको छैन । अििः तबल 
वेगरको भकु्तानी रकम असलु हनुपुने रु   

 

 

 

 

 

 

५०००० 

115.  चापाकल जडान १३२-०७७।३।९ चापाकल जडान उ.स.लाई वडा नं. ८ को र्वतभन्न स्थानमा  ७ 
थान चापाकल जडान वापि रु १३०१५५। भकु्तानी गरेकोमा सो जडान कुन सेवाग्राहीको घरमा 
जडान भएको हो सेवाग्राहीले प्रमार्र्ि गरेको प्रमार् पेश नभएको रु  

 

 

 

१३०१५५ 

116.  बढी भकु्तानी  १५६-०७७।३।२४ जनिा मा.र्व. हरैर्ाको सरस्विी मर्न्दर ममाि कार्ा र फतनाचर 
िथा कापेट व्र्वस्था र र्फल्डमा माटो पनेु कार्ावापि रु ६‚१७‚०७०.७८ भकु्तानी गरेको छ । 
संलग्न फाँटवारी भौ.नं.१५० मा राखी रु ५८९३२०। खचा लेखेको र सो भौचरको भकु्तानी रकम 
भौ नं. १५५ बाट ररभसा गरी र्स भौचरबाट रु ६‚१७‚०७०। भकु्तानी गरेकोले भकु्तानी हनुपुने 
भन्दा बढी भकु्तानी भएको रकम रु २७७५० असलु हनुपुने रू 

 

 

 

 

 

 

२७७५० 

117.  भौचरिः १७८-०७७।३।२९ सेवा केन्द्र तमतडर्ालाई भकु्तानी भनी रु ९७४५९।७० बैंक नगदी 
र्किाव अनसुार खचा लेखेको छ । सो खचाको गोश्वारा भौचर र सो साथ संलग्न कागजाि पेश 
नभएकोले पेस हनुपुने रु  

 

 

 

९७४५६ 

118.  गि आतथाक वषाको र्ोजना: गि वषा सम्झौिा भएका तनम्नानसुार र्ोजनाको रकम र्सवषा भकु्तानी 
गरेको छ। भकु्तानी गदाा तनम्नानसुार कैर्फर्ि देर्खएको छ। अििः सो कैर्फर्ि अनसुारको प्रमार् 
संलग्न गरी म.ले.प.फा.न. १८ भकु्तानी वाकीको कच्चावारी समेि पेश गरी तनर्तमि हनुपुने रु 

भौ.नं.तमति 

गि वषाको र्ोजनाको 
नाम/आपूिाक/उपभोक्ता 

सतमति 

काम भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

११-०७७।६।५ नारार्र् कन्स्ट्रक्सन 
कम्पनी  

वडा ३ मा नाला 
तनमाार् 

१९४८२५२ 
 

१३-०७६।६।५ वडा नं १ देर्ख २ 
जोड्ने सडक तनमाार् 
उ.स. 

सडक तनमाार् १९३४२३५ ल.इ.नापी‚ठेक्का र कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन प्रमार्र्ि र 
र्स्वकृि छैन । 

१७-०७६।६।८ रुपेश कन्स्ट्रक्सन 
हररपरु  

सानो जगिपरु 
र्पच देर्ख दर्क्षर् 
सडक कालोपर े

१२४१४४२ प्रथम रतनङ् र्वल  
५१-
०७६।१०।१४ 

१७८१९८७ र्वमा वापि रु ५० 
हजारको प्रमार् छैन ।  

६१-
०७६।११।१४ 

३२३१५० र्वजक २।१०।१४ बाट 
छुट रकम  भकु्तानी  

१८-०७६।६।८ ममाि िथा ग्रावेल कार्ा 
र कल्भटा तनमाार् कार्ा 

मजवुाा फरहदवा 
३ गौर सम्म 

१८३७०६५ सडक बोडा रु 
१५०००००  र न.पा. रु 

 

 

 

१२७००४४४ 
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उ.स. सडक  तनमाार् ३३७०६५ 
१९-०७६।६।८ जगिपरु टोलमा नाला 

तनमाार् उ.स. ८ 
नाला तनमाार् 
कार्ा 

१२७०८४३ ठेक्का र्वल िर्ार नगरेको र 
abstract of cost िर्ार 
गरेको िर र्स्वकृि नभएको 

२८-०७६।८।९ हरैर्ा चोक देर्ख पूवा 
कुलो सम्म नाला 
तन.उ.स. ४ 

नाला तनमाार् ८१३८६४  

२९-०७६।८।९ मजवुाा‚फरहदवा ३ गैर 
सम्म सडक ममाि िथा 
ग्राभेल कार्ा उस ३ 

सडक ममाि 
िथा ग्राभेलको 
कार्ा 

२६६११८ खदु भएको सम्पन्न रकम 
रु ११७९९८०। को 
ठेक्का र्वल नापी र कार्ा 
सम्पन्न प्रमार्र्ि छैन । 

३७-०७६।८।३० राम जानकी मर्न्दर 
तन.उ.स. ६ 

मर्न्दर तनमाार् 
कार्ा 

१२८३४८८ प्रदेशको बजेट 

  जम्मा  १२७००४४४   
119.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन प्रमार्र्ि नभएकोिः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 

मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न गरेको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, तबल, भरपाई 
र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई पेश 
गनुापने िथा प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन लगार्िका कागजािमा र्ोजनाको नाम, शरुु 
तमति, सम्पन्न तमति, उपभोक्ता सतमतिको छाप लगार्िका प्रमार् स्पष्ट देर्खने गरी समावेश गनुापने 
उल्लेख छ । र्स वषा पातलकाले नगरपातलका स्िररर् िथा वडागि र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमति 
माफा ि सम्पन्न गरेकोमा सम्पन्न र्ोजनाको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन िथा कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा र्ोजनाको 
नाम, शरुु तमति, सम्पन्न तमति लगार्िका र्ववरर् उल्लेख नगरेको िथा उपभोक्ता सतमतिको छाप 
लगाएको देर्खएन । उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न हनु े र्ोजनासँग सम्बर्न्धि कागजािमा 
उल्लेर्खि र्ववरर् स्पष्ट गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

भौ.नं.तमति कार्ा िथा उ.स. भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

८९-०७७।२।१३ वडा नं.३ भक्तपरु तभतर सडक 
ग्राभेल कार्ा  

१३०००० कार्ा सम्पन्न‚नापी र ठेक्का र्वल 
प्रमार्र्ि नभएको  

११०-०७७।२।२० जंगल तसमाना देर्ख ढापटोल जान े
सडक स्िरउन्निी उ.स. 

१०००००० कार्ा सम्पन्न‚नापी र ठेक्का र्वल 
प्रमार्र्ि नभएको  

१११-०७७।२।२१ िेजनारार्र्को घर देर्ख उत्तर जान े
सडकमा नाला तनमाार् उ.स. 

४००००० कार्ा सम्पन्न‚नापी र ठेक्का र्वल 
प्रमार्र्ि नभएको 

१४०-०७७।३।१७ खेल मैदान माटो पनेु कार्ा उ.स. १००००० कार्ा सम्पन्न‚नापी र ठेक्का र्वल 
प्रमार्र्ि नभएको 

१८९-०७७।३।३० वडा ५ मदरसा र मर्स्जद पनु 
तनमाार् उ.स (काम- वडा ५ को 
सार्वक लक्ष्मीपरु कोद्राहा ७ को 
मदरसा पनुतनमाार् कार्ाक्रम) 

६९१०९५ एउटै नामको र्ोजना वडास्िररर् 
तस.नं.३ मा रु ५ लाख र तस.नं.४ मा 
रु २ लाख र्वतनर्ोजन छ । 

१३-०७६।६।५ वडा १ देर्ख २ जोड्ने सडक 
तन.उ.स.(सडक बोडा) 

१९३४२३५ कार्ा सम्पन्न‚नापी र ठेक्का र्वल 
प्रमार्र्ि नभएको 

 जम्मा ४२५५३३०   

 

120.  नगर प्रोफाइलिः- ९९-०७७।२।१४ र्व.एम.इर्न्जतनर्ररङ्ग सोलसुन प्रा.तल.लाई नगर प्रोफाइलको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन बझुाए वापि सम्झौिाको ३०% ले हनुे रकम रु ५९२२३३। प्रथम र्कस्िा 
वापि भकु्तानी गरेको छ । त्र्स्िै भौ.नं.२०५ बाट रु ९३८३१५ र भौ.नं. २०६ बाट रु 
४४३५६२। समेि कुल रु १९९४११०। भकु्तानी गरेको छ । सो सम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा 
तनम्नानसुार छ । 
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120.1.  ९ माघ २०७६ को सम्झौिा अनसुार २०७७।२।२० सम्ममा कार्ा सम्पन्न गरी सक्न ु पनेमा 
लकडाउनको कारर् कार्ा सम्पन्न गना नसकेको भनी कार्ाालर्ले म्र्ाद थप समेि नगरी असार २९ 
को र्वजकको आधारमा भकु्तानी गदाा प्राप्त भएको नगर प्रोफाइल र्जन्सी दार्खला समेि गरेको छैन 
। समर्मा कार्ा सम्पन्न नभएकोले सम्झौिा रकम रु १९‚७४‚११०। को ३९ ददनको पूवा 
तनधाररि क्षतिपूतिा असलु नगरेको रु  

 

 

 

 

 

 

३८४९५ 

120.2.  र्ोजना र बजेटमा समावेस नै नगरी िोर्कएको रकम भन्दा बढी भकु्तानी राजस्व बाडँफाँटको 
तड.र्प.आर तनमाार् मजवुाा पलुको २० लाख‚ हारीहरी थानको ५ लाख‚ ढाप टोल प्रा.र्व.को ५ लाख 
र्चिाइन मर्न्दर िथा र्पकतनक स्थलको ५ लाखबाट बचि रहेको रकम मध्रे्बाट रु ४‚४३‚५६२। 
भकु्तानी गरेकोले तनर्तमि नभएको रु   

 

 

 

 

४४३५६२ 

121.  र्शक्षकको िलब तनकासा :- अन्िरसरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् 
िहलाई स्वीकृि दरबन्दीतभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था छ। सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन 

दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गनेगरी शैर्क्षक सर 

२०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले र्वत्तीर् समानीकरर् 

अनदुानबाट रु ८३६००० र्वधालर्लाई तनकासा गरेकोमा प्रर्ोजन खलेुको देर्खदैन। संर्घर् सरकार 
हस्िान्िररिवाट तनकासा भएको र्शषाकमै उल्लेर्खि रकम पून तनकासा भए नभएको सम्वन्धमा 
नगरपातलकाले एर्कन गनुा पदाछ । 

गो.भौ.नं.तमति र्वद्यालर्को नाम र्ववरर् रकम 

१७०-०७७।३।२६ जनिा मा.र्व. हररपरु ३ ४ र्शक्षक अस्थाई तनर्रु्क्त गरी 
िलब तनकासा 

४७२००० 

१८६-०७७।३।३० पाच कुमार रामऔिार लर्क्षर्ा मा.र्व. मार्व गर्र्ि र्शक्षक रोशन चौधरीको 
िलब 

३६४००० 

  जम्मा ८३६०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.  बढी भकु्तानीिः-१९५-०७७।३।३१ मदरसा गौर्शला रजाउल उलमु हररपरु न.पा.लक्ष्मीलाई २ कोटे 
भवन तनमाार् गना र्शक्षा सशिाबाट रु १६ लाख र र्स र्शषाकबाट रू १० लाख समेि २६ लाख 
बजेट समावेश भएकोमा सशिा चालकुो भौ.नं.११० बाट प्रथम र्वलको रु १३७३१३५ र भौ.नं 
१४९ बाट रु २२६८६४।०८ समेि १६ लाख र र्स भौचरबाट रु १० लाख समेि परैु रकम 
तनकासा गरेको छ । वडा ६ को १४ नम्बर र्ोजनाबाट रु १० लाख भवन तनमाार् कार्ाको लातग 
खचा लेख्दा कन्टेन्जेन्सी वापिको ३% कट्टी नगरेकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

३०००० 

123.  र्विरर् भरपाइ:- १९९।०७७।३।३१ वडा ३ भकुवा पक्की कुलो िथा हेण्डपाइप जडान र सडक 
ममाि कार्ा उ.स.लाइा ११ थान हेण्ड पाइप र्वतभन्न व्र्र्क्तको घर आगनमा जडान गरेको भनी रु 
४०००००। भकु्तानी गरेको छ । िर को कसकोमा जडान भएको हो सम्बर्न्धि सेवाग्राहीले 
बझेुको िथा प्रमार्र्ि गरेको प्रमार् पेश नभएको रु 

 

 

 

 

४००००० 

 आन्िररक आर् िफा   

124.  आन्िररक आर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोवारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भए बमोर्जमको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले राजस्व आम्दानीिफा  म.ले.प.फा.नं. 
१०८, १०८क र २३ राखेको देर्खएन। ऐनको व्र्वस्था अनसुार म.ले.प.फा.नं. १०८ र 
म.ले.प.फा.नं. २३ का नर्ाँ संशोतधि फारम राखी राजस्व असलुी लेखा व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 
कार्ाालर्ले र्स वषा आन्िरीक आर् रु १८६४३३३९।६३ बैङ्क जम्मा भएको आधारमा आम्दानी 
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जनाउँदा दैतनक आम्दानी एवम ् दार्खला रर्जिर एवम ् गोश्वरा भौचर खडा गरेको छैन । रतसद 
नम्वर र वैंक भौचरलाई दैतनक आम्दानी रर्जष्टरमा पोर्ष्टङ्ग नगरी वैंकमा आम्दानी भएको र राजस्व 
असूल गने व्र्र्क्तले जम्मा गना ल्र्ाएको आधारमा आम्दानी वाँधेकोले खािासंग तभडान गना सक्न े
अवस्था रहेन । र्सबाट राजश्व चहुावट हनु सक्ने हुँदा खािा प्रर्वष्टी गरेर मार दार्खला गनुापदाछ ।  

125.  आर् उपकरर् पररचालन:  पातलकामा तनम्नानसुार उपकरर् रहेको र उपकरर्को चालक,  इन्धन र 
ममाि समेि खचा लेखेको अवस्थामा ति उपकरर् उपर्ोग आर् र पररचालनको लगतसट लगानी र 
आर् र्वष्ट्लेषर् गरी सावाजतनक र्हिमा प्रर्ोग गरेको अवस्था देर्खएन । उपकरर्हरु नगरपातलकाका 
प्रमखु, उपप्रमखु िथा वडाध्र्क्षहरुको मौर्खक तनदेशनमा पररचालन हनुे जनाएको छ । 
नगरपातलकाको उपकरर्हरु माफा ि प्रदान गरीने सेवाको आर् र व्र्र् देर्खन े गरी व्र्वर्स्थि 
अतभलेख राख्न ु पदाछ । कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार उपकरर् संचालनमा इन्धन िथा 
ममािमा के कति खचा भएको छ अतभलेख छैन । जनशर्क्त वापि रु ११ लाख १७ हजार खचा 
गरी कुल ५ लाख ८८ हजार आम्दानी भएको देखाएको छ । अि: आम्दानी भन्दा बढी खचा हनु े
गरी कार्ा संचालन गने कार्ामा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  

तस.नं. सामानको र्ववरर् 

इन्धन 
लागि 

ममाि 
लागि 

आर् (रु 
हजारमा) 

जनशर्क्त लागि खचा 
(रु हजारमा) वचि 

१ भ्र्ाकुलेटर १ थान  नखलु्ने नखलु्ने ४२८ २९१ नखलु्ने 
२ जे.तस.र्व. मेर्शन १ थान  नखलु्ने नखलु्ने १२२ २९१ नखलु्ने 
३ र्टपर मेतसन २ थान  नखलु्ने नखलु्ने ३८ ५३५ नखलु्ने 
४ एम्बलेुन्स १ थान  नखलु्ने नखलु्ने ० ० नखलु्ने 
 जम्मा    ५८८ १११७   

 

126.  रतसद तनर्न्रर् खािािः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहले आन्िररक 
आम्दानी हनु ेरकमहरूको नगदी रतसद तनर्न्रर् खािा राख्न ुपदाछ । कार्ाालर्ले राजश्व असूलीमा 
प्रर्ोग हनुे रतसद के कति छपाई गर्ो, गि र्वगिका कति रसीद बाँकी तथए र र्ो वषा कति खचा भई 
के कति आगामी वषाको लातग र्जम्मेवारी सारेको छ िथा वडाहरुमा के कति रसीद पठाएको हो सो 
खलु्न े रसीद तनर्न्रर् खािा राख्न े नगरेकोले राजश्व असूलीमा प्रर्ोग हनुे रतसद उपर्ुाक्त ढङ्गवाट 
प्रर्ोग भएको छ भन्न सर्कने आधार भएन । रतसदको प्रर्ोगलाई व्र्वर्स्थि बनाईन ुपदाछ । 

 

127.  बक्र्ौिा रकम असलुीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा र्वत्तीर् अतधकार 
क्षेर अन्िगाि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का वापि वक्र्ौिा रकम समेि असलुी गने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले उठ्नपुने रकमको लगि िर्ार गरेको छैन । प्राप्त भएको रकम मार 
आम्दानी गने गरेको छ । आर् ठेक्का, सम्पर्त्त तबर्क्र, मालपोि, अन्िशलु्क, कर दस्िरुको वडागि 
लगि िर्ार नगरेवाट वक्र्ौिा देर्खन सक्न ेअवस्था रहेन । राजश्व असलुीलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ 
। 

 

128.  असलुी गना बाकँी आन्िररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ र्वत्तीर् 
अतधकार क्षेर अन्िगाि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा रकम समेि 
असलुी गने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा बन्दोबस्ि गरेको आन्िररक आर् ठेक्कामा 
तनम्नानसुार बजार र ठेकदारबाट रु ३२५६६९९।५० असलु गरेको भनी र्ववरर् पेश गरेको मध्रे् 
रु २८७०१०। राजस्व खािामा जम्मा नगरी र्वतभन्न व्र्र्क्तको धरौटी खािामा जम्मा गरेको बैंक 
भौचरको आधारमा असलु जनाएको छ । अििः धरौटीमा रहेको तनम्नानसुार आन्िररक आर्को रकम 
संर्चि कोषमा आम्दानी बाँध्न ुपने रु  

आर्को नाम ठेकदारको नाम ठेक्का रकम असलु रकम  असलु मध्रे् धरौटीमा रहेको रकम 
लखनदेही खोला  कामधेनु  गाई फमाा २०२१००० १८१८९०० १११००५ 

 

 

 

 

 

 

 

२८७०१० 
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लिम खोिा चमेिी माइ लनमााण सेवा ७५५५५५ ६७९९९९।५० ४०५०५ 

हरिपुि बजाि जयिाम पासवान ५५६००० ५००४०० ८४००० 

लचताइन बजाि पुरुपोत्तम न्यौपाने  ६५००० ५८५०० ३०५०० 

िक्ष्मीपुि बजाि अलमि पासवान  २२१००० १९८९०० २१००० 

 जम्मा   २८७०१०  
128.1.  उपरोक्तानसुार आर् मध्रे् लखनदेही खोलाको ठेक्का बन्दोबस्ि गना २०७६ आर्श्वन १४ मा सचुना 

प्रकाशन गरी कामधेन ुगाई फामासंग रु २०२१०००। को ठेक्का सम्झौिा गरेको रकम ित्काल परैु 
दार्खला गना ल्र्ाएको भनी सूचनाको बुंदा ६ अनसुार १०% ले हनुे रकम छुट ददइ रु 
१८१८९००। असलुी गरेको देखाएको छ । िर सोही सूचनाको बुंदा ७ अनसुार दरभाउपर 
दािाले बोल कवोल गरेको रकम अंकको १३% ले हनु आउने मलु्र् अतभवृर्र्द् करको रकम 
सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर् वा करदािा सेवा कार्ाालर्मा बझुाउन ु पनेछ भनी उल्लेख 
गरेको अवस्थामा सो कर दस्िरु लेखा परीक्षर् अवधी सम्म दार्खला गरेको देर्खएन । अििः कवोल 
अंकको १३% ले हनुे म.ुअ.कर दार्खला हनुपुने रु  

 

 

 

 

 

 

 

२६२७३० 

128.2.  त्र्स्िै र्झम खोलाको ठेक्का सूचना २०७६।६।९ मा इ.आइ.ए.को प्रतिवेदन वेगर बढी अंक कवोल 
गने ठेकेदार चमेली माई तनमाार् सेवासंग रु ७‚५५‚५५५। को सम्झौिा गरेको छ । सूचनाको 
दफा ५ बमोर्जम एकमषु्ठ बझुाउन ल्र्ाएको भनी १०% ले हनुे रकम छुट गरी रु ६७९९९९। 
असलु गरेको अवस्थामा दफा ४ बमोर्जम बझुाउन ुपने कर दार्खला गरेको देर्खएन । अििः बोल 
कवोल अंकको १३% ले हनुे म.ुअ.कर दार्खला गनुापने रु  

 

 

 

 

९८२२२ 

129.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ 
मा एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी 
शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा र्स वषा आर् अनमुान गदाा तनम्नानसुार रु 
१ करोड ५ लाख ५७ हजार असलु गने लक्ष्र् राखेको मा रु ४८४३३६० (४५.८७%) असलुी 
गरेको देर्खन्छ। असलुी गररने कर वार्षाक वजेट र्वतनर्ोजन गदाा अनमुान गरे अनसुार असलु गनुा 
पदाछ । 

क्र.सं. आर् शीषाक अनमुान   असलुी असलु प्रतिशि(%) 
1.  एकीकृि सम्पर्त्त कर  १५०००० ० ० 
2.  भतुमकर/मालपोि २०००००० ० ० 
3.  घरवहाल कर १००००० ४४७८४ ४४.७८ 

4.  वहाल र्वरौटी शलु्क ११३५००० ० ० 

5.  सवारी साधन कर (साना सवारी) १०००० ० ० 

6.  सरकारी सम्पतिका वहालबाट प्राप्त आर्  ३०००००० ७११९०० २३.७३ 

7.  कृर्ष उत्पादनको र्वक्रीबाट प्राप्त रकम १०००००० ० ० 

8.  न्र्ार्र्क दस्िरु ५०००० ६०६० १२.१२ 

9.  र्शक्षा के्षरको आम्दानी  ५०००० ० ० 

10.  र्ािार्ाि के्षरको आम्दानी  २००० ० ० 
11.  अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क ५०००० ० ० 
12.  नक्शापास दस्िरु ५००००० ३६२०९ ७.२४ 
13.  तसफाररस दस्िरु २००००००   
14.  न्र्ार्र्क दण्ड‚जररवाना र जफि १००००   
15.  व्र्वसार् कर  ५०००००   
16.  अन्र् प्रशासतनक शलु्क  ० ४०४४४०७  

 जम्मा १०५५७००० ४८४३३६० ४५.८७ 
पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी तलने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था 
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देर्खएन । िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ु
पदाछ । 

130.  वडा नं.४ का वडा सर्चव महेश कुमार दासले नगदी रतसदको माध्र्मबाट वषाभर तसफाररस दस्िरु 
रु ३०‚५७०। र मालपोि रतसदबाट रु ३६‚५३८। समेि रु ६७‚०४५। असलु गरेको 
अवस्थामा ५ पटक बैंक दार्खला गदाा रु ६६‚४५५। मार दार्खला गरेको देर्खर्ो । अििः घटी 
दार्खला गरेको रकम असलु गरी दार्खला हनुपुने रु  

 

 

 

५९० 

131.  स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम- स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (सञ्चालन 
कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६ बमोर्जम कार्ाान्वर्न हनुे स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ९ पररर्ोजना सञ्चालन गना रु १ करोड ८० 
लाख  बजेट प्राप्त भएकोमा रु १ करोड ६४ लाख ५५ हजार खचा भई ९१.४१ प्रतिशि र्वतिर् 
प्रगति प्राप्त भएको देर्खन्छ । 

आर्ोजनाको नाम 

लागि  
अनमुान 

कार्ाक्रमवाट 
व्र्होररने रकम 

जनसहभातग
िा 

जम्मा 
कार्ासम्पन्न 

रकम 
तत्मा सामुदालयक भवन लनमााण हरिपुि ६ 

िक्ष्मीपुि 

८५७२६२७।१५ ५२१६८३५।८१ ० ५२१६८३५।८१ १२५६६३२।१४ 

अधुिो सामुदालयक भवन तथा 

कम्पाउण्डवाि लनमााण हरिपुि ४ 

चौधिीटोि 

११०९७१०।९२ ९८०००० १२९७१०।९२ ११०९७१०।९२ ६०५७७९।०० 

मानव धमाको भवन तथा कम्पाउण्ड लनमााण 

हरिपुि ४ हिैया 

११३६२०६।६४ ९७०००० १६६२०६।६४ ११३६२०६।६४ १०००००० 

मलजजदको लमनाि लनमााण हरिपुि ३ 

फिहदवा संसोधन दईु तल्िा भवन लनमााण 

२१८६५७७।२८ १९६०००० २२६५७७।२८ २१८६५७७।२८ १५७९४१६ 

हरिपुि १ हजािलवघालजथत खत्रीको घिदेलख 

तलजविमािीको घिसम्म वाटो पक्की ढिान 

१६२१५०१।४३ १४५५००० १६६५०१।४३ १६२१५०१।४३ १४४९९३२ 

नेपाि िेडक्रस सोसाइटी अधुिो भवन 

लनमााण हरिपुि २ हरिपुि 

१०८४५९९।५४ ९७०००० ११४५९९।५४ १०८४५९९।५४ ९९३६३४ 

अधुिो सामुदालयक भवन तथा 

कम्पाउण्डवाि लनमााण हरिपुि ९ ढापटोि 

१६३०३०३ १४५५००० १७५३०३।८७ १६३०३०३।८७ १४७७८३१।४४ 

मुलजिम सामुलदयक भवन लनमााण ५९२७६९।९९ ५३३५०० ५९२६९।९९ ५९२७६९।९९ ५१३८६२।९९ 

तत्मा कम्पाउण्डवाि लनमााण काया १३३२६४०।९१ ११६४००० १६८६४०।९१ १३३२६४०।९१ १०३१५६९।२३ 

जम्मा १९२६६९३७।७३ १४७०४३३५।८१ १२०६८१०।५८ १५९१११४६।३९ ९९०८६५६।८० 

र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएका छन:् 

 

131.1.  स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (सञ्चालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६  को बुदँा 
नं.६(घ) मा तनदेशक सतमतिले स्वीकृि गरेका आर्ोजना स्वीकृतिको लातग सम्बर्न्धि स्थानीर् िहमा 
लेखी पठाउने व्र्वस्था रहेको छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार र्ज.स.स.वाट ८ वटा र्ोजना छनोट भई 
आएकोमा वजेट वचि भई सोमा उल्लेख भई नआएको थप १ र्ोजना समेि ९ र्ोजना संचालन 
गरेको छ। 

 

131.2.  कन्टेन्जेन्सीिः- र्ोजना संचालन गदाा लागि अनमुान अनसुार कट्टा गरेको तनम्नानसुार कन्टेन्जेन्सी 
खचा नभई स्थानीर् संर्चि कोष खािामा जम्मा गरेको छ । उक्त रकम संघीर् संर्चिकोषमा र्फिाा 
हनुपुने रु  

भौ.नं.तमति र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

कट्टी गरेको 
कन्टेन्जेन्सी 

कैर्फर्ि 

३-०७७।३।२५ चौधरी टोलको अधरुो सामदुार्र्क भवन िथा 
कम्पाउण्ड 

६०५७७९ १२००० 
 

४-०७७।३।२५ मानव धमाको भवन िथा कम्पाउण्ड बाल तन.उ.स १०००००० ३००००  

 

 

१७९५०० 
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५-०७७।३।२५ मर्स्जदको दोस्रो िल्ला तनमाार् कार्ा उस  १५७९४१६ ४००००  

६-०७७।३।२५ हजार र्वधा तसि खतरको  १४४९९३२ ४५०००  

७-०७७।३।२५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अधरुो भवन तनउस ९९३६३४ ३०००  

८-०७७।३।३० ढापटोलमा अधरुो सामदुार्र्क भवन िथा कम्पाउण्ड 
वाल तनउस 

१४७७८३१ ४५००० कार्ासम्पन्न् र मलु्र्ांकन 
प्रमार्र्ि नभएको  

९-०७७।३।३० मरु्स्लम सामदुार्र्क भवन उस ५१३८६२ १६५००  

१०-०७७।३।३० ित्मा कम्पाउण्ड वाल तनउस १०३१५६९ ३६०००  

१।०७७।०२।२० ित्मा सामदुदर्क भवन १२५६६३२  आपूिाक माफा ि 

 जम्मा  ९९०८६५५ १७९५००  
 

131.3.  मौज्दाििः- १४।०७७।३।३१ र्ोजना संचालन नभइ बाकँी रहेको रकम रु ६४५००००। 
कोलेतनकाबाट तनकासा तलई कोभेड १९ कोषमा जम्मा गरेको छ। सो रकम खचा नभइ मौज्दािमा 
रहेको छ । संर्घर् सरकारको वजेट खचा हनु नसकेको भनी स्थातनर् संर्चि कोषमा राख्न ेकार्ालाई 
तनर्तमि मान्न नसर्कएको। कोतभड १९ कोषमा समेि रकम मौज्दाि नै रहेको देर्खन्छ। खचा गना 
नसक्न े र खचा गनुा नपने अवस्थामा र्िज हनुे रकम मौज्दाि राख्नको लातग प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोषमा जम्मा गरेको रकम र्फिाा हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

६४५०००० 

 प्रदेश सरकार हस्िान्िररि पूजँीगि   

132.  र्स कार्ाक्रममा रु ५४२०२७८ तनकासा प्राप्त भएकोमा रु ३२२९८०३।२५ मार खचा भई बाँकी 
रु २१९०४७४।७५ र्िज नगरेको रु  

 

२१९०४७४ 

133.  र्िज:- ३।०७७।३।३१ वडा ७ को र्चिाइन मर्न्दर देर्ख र्पच सडक जानेबाटो सडक ढलान 
वापि उ.स.लाई रु २४९५२९८।१६ भकु्तानी गदाा रु ५००००। कन्टेन्जेन्सी कट्टा गरेको छ । 
उक्त कन्टेन्जेन्सी रकम खचा नभई नगरपातलकालको संर्चि कोषमा आम्दानी बाँधेको देर्खएकोले 
र्फिाा हनुपुने रु   

 

 

 

५०००० 

 सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम  

134.  सामार्जक सरुक्षा िफा  र्स वषा रु.८४३४१०००। र्वतनर्ोजन भएकोमा  रु.८३९४५६००। खचा 
भएको बैंक नगदी र्किाव र आतथाक र्ववरर्बाट देर्खन्छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोर्जम रहेका छन ्: 

 

134.1.  तनकासा रकम रु.८३९४५६०० मध्रे् कति जेष्ठ नागररकलाई कति वालपोषर्मा के कति खचा 
कसरी भर्ो शे्रष्ट्िा िथा अतभलेख पेश नभएकोले शे्रस्िा कागजाि पेस गरी लेखापररक्षर् गराउन ुपने 
रु. 

 

 

८३९४५६०० 

135.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको 
तनतमत्त एक आतथाक वषामा गएको पेश्की सोही आतथाक वषामा फछ्र्र्ौट हनु नसकेमा कार्ाालर् 
प्रमखुले त्र्सरी फछ्र्र्ौट हनु बाँकी रहेको पेश्कीको नामेसीसर्हि के वापि पेश्की गएको हो पेश्की 
खािामा जनाई पेश्की फर्छ्यौट गनुा पने व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले पेश गरेको म.ले.प.फा.न. २११ 
अनसुार असार मसान्िमा पेश्की शनु्र् देखाएको छ। िर जेष्ठ मसान्िसम्म रु ५५८३३५० वाकी 
देर्खन्छ। सो रकम फछार्ौट भए नभएको र्ववरर् पेश नभएकोले पेश्की वार्क रहे नरहेको एर्कन 
हनु सकेन। अििः कार्ाालर्ले एर्कन गरी र्ववरर् पेश गनुा पदाछ । 

 

 कोतभड १९ व्र्वस्थापन िफा    
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136.  बजेट प्राप्त र्ववरर् अनसुार प्रदेश संर्चि कोषबाट प्राप्त रु १५ लाख संघीर् समातनकरर्बाट रु १ 
करोड ३३ लाख २५ हजार‚ स्थातनर् पूवााधारबाट रु ६४ लाख ५० हजार िथा अन्र् संघ संस्था‚ 
कमाचारी लगार्िवाट प्राप्त रु ७ लाख ८६ हजार समेि रु २ करोड २० लाख ६१ हजार 
आम्दानी भएकोमा र्स वषा राहि र्विरर्मा रु ६३ लाख २० हजार‚ क्वारेन्टाइन होर्ल्डग सेन्टर 
तनमाार् व्र्वस्थामा रु १४ लाख २० हजार‚ औषधी एवम स्वास्थर् उपकरर् िथा सामाग्री खररदमा 
रु ३७ लाख ९९ हजार‚ आईसोलेसन केन्द्र तनमाार्मा रु १० लाख ६४ हजार समेि रु १ करोड 
२६ लाख ४ हजार खचा गरी रु ९३ लाख ५७ हजार बचि रहेको र्हसाव र्ववरर् पेश गरेको छ। 
उक्त खचा गदाा कार्ाालर्ले कोतभड कोष खडा गरी रु ३८ लाख ८८ हजार र बाँकी रकम  
नगरपातलका समातनकरर् चाल ु र पूर्जगि र्शषाकबाटै खचा गने गरेको छ । अििः पेश भएको 
िथर्ाङकबाट वास्िर्वक खचा सोही बराबर हो भन्न सर्कएन । 

 

137.  क्वारेन्टाइन संचालनिः- प्राप्त र्ववरर् अनसुार ५०० वेडको क्वारेन्टाइन होर्ल्डग सेन्टर तनमाार् 
व्र्वस्थापनमा रु १४ लाख २० हजार भकु्तानी भएको छ। ९ स्थानमा  ५०० वेडमा दैतनक रुपमा 
वसेको अतधकिम संख्र्ा ५८ र असाढ मसान्िसम्ममा वसेको कुल संख्र्ा २२४ जनाको लातग 
तनमाार् िथा व्र्वस्थापन कार्ामा सो रकम भकु्तानी भएको छ। त्र्स्िै २० वेडको आईसोलेसन 
केन्द्र (फरहदवा स्वास्थर् चौकी) मा बसेका ३१ जना को लातग तनमाार् कार्ामा रु १० लाख ६४ 
हजार खचा भएको छ । 

 

138.  औषधी खररदिः पातलकाले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार रु ३७ लाख ९९ हजारको औषधी‚ स्वास्थर् 
सामाग्री एवम उपकरर् खररद गरेको छ ।  

 

139.  राहि र्विरर्िः- ९ वटा वडा रहेको र्स पातलकाले २७८२३ जनसंख्र्ालाई कभर गने गरी ६०८६ 
लाभग्राही परीवारलाई चामल लगार्िका सामाग्री र्विरर् गना रु ६३ लाख २१ हजार खचा गरेको 
छ । वडा अध्र्क्ष माफा ि तनम्नानसुार वडामा पेश्की तलई चैर २५ को कार्ापातलकाको तनर्ार्ानसुार 
चामल १५ केजी‚ दाल २ केजी‚ खानेिेल १ तलटर र ननु १ केजी का दरले प्रति पररवार र्विरर् 
गनाको लातग शरुुमा वडा अध्र्क्षले तनम्नानसुार पेश्की तलएकोमा सो रकमबाट नपगु भएको भनी पनु 
तनम्नानसुार सोधभनाा तलएको छ । शरुु अनमुान गदाा वडागि िथर्ांक संकलन गरी सोही संख्र्ालाई 
र्विरर् गना पगु्ने गरी समातनकरर् चाल ुर्शषाकबाट पेश्की तलई सकेपतछ सो भन्दा बढी खचा भएको 
भनी थप भकु्तानी र्स कोषबाट तलएको छ । राहि र्विरर् गना गरेको व्र्वस्थापन खचाको कारर् 
कार्ापातलकाको सरुु तनर्ार् भन्दा वढी खचा हनु गएको रु 

 

वडा 
न 

वडाध्र्क्षको नाम पेश्की रकम 

र्विररि पररवार 
संख्र्ा खचा रकम व्र्वस्थापन खचा सोधभनाा तलएको 

रकम 
1.  कुमार लामा ६७४३५० ६४५ ७०४००३ (३०३६३) २६२९० 

2.  ररखेश्वर कडररर्ा ६७८४७० ६५० ७०५५४५ (३६५०२) २६४१५ 

3.  मो.इजरि शेख ४८८९५० ४६५ ५१६०९९ (३७६६१) २६४८८ 

4.  गर्ेश प्रसाद शाह ५१४७०० ४९० ५३१५२६ (२७३६४) १६८२५ 

5.  मंसरु तमर्ा ९३७००० ८८५ ९४७९७४ (३७३९८) १७९९८ 

6.  इदी मंसरु  ८८०३५० ८४५ ९३३९०५ (६४४८५) ३७००० 

7.  हृदर् नारार्र् पंर्जर्ार ५९७१०० ७०४ ७७४९१५ (५०५७०) १६४१९५ 

8.  हरर बहादरु थापा ५७३४१० ५७९ ६२७६६४ (३१६६०) ५३६५३ 

9.  हररनाथ प्रसाद साह ९११२५० ८५४ ९४८२७० (४७९२१) २४३९० 

 जम्मा  ६२५५५८० 
   ३९३२५४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९३२५४ 
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140.  सामान  मौज्दाि  ३४-०७७।३।२२ र्वक्की टे्रडसाको र्वजक १३८।३।३२ बाट मोटो मेटरेट 
(डनपन) १५ र्पस खररद गरी रु ३५०० का दरले र सेतनटाइजर ५ तलटरको जार १० वटा प्रति 
जार २७०० का दरले म.ुअ. कर समेि रु ८९८३५ भकु्तानी गरेको छ । र्ज.खा.पा.ंनं.११९ र 
९१ मा (म.ले.प.फा.नं ५२ को) आम्दानी जनाएकोमा हाल सम्म मौज्दािमै रहेको छ । 
आवश्र्किा अनसुार खररद गनुापनेमा मौज्दाि रहने गरी खररद गनेलाई र्जम्मेवार बनाई सामान 
प्रर्ोग र प्रर्ोजन खलुाउन ुपने रु  

 

 

 

 

 

८९८३५ 

141.  जोर्खम भत्ता : नेपाल सरकारद्बारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संक्रमर्को 
उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा 
कन्याक टे्रतसङ्गमा खर्टएका स्वास्थर्कमी, क्वारेन्टाइनमा खर्टएका जनशर्क्त, अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
िथा व्र्वस्थापनमा संलग्न जनशर्क्तलाई नेपाल सरकारले िोकेको शरुु िलव स्केलको ५० प्रतिशि 
जोर्खम भत्ता प्राप्त गना सक्ने व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले २०७७।३।२४ को सदर र्टप्पर्ी 
अनसुार कमाचारी ५४ जनालाई रु ४६८०००। र २० जना राजतनतिक पदातधकारीलाई रु 
१२००००। भत्ता वापि भकु्तानी खचा लेखेको छ । स्वास्थर् कमी वाहेक अन्र् कमाचारी र ३ 
पदातधकारीलाई जोर्खम भत्ता भूक्तानी गरी थप व्र्र्भार पारेको रु    

 

 

 

 

 

 

 

५८८००० 

141.1.  त्र्स्िै र्वतभन्न ५८ जना स्वास्थर्कमीलाई रु ४५२७१६०। आगामी आतथाक वषामा भकु्तानी 
गररएको भनी र्ववरर् पेश गरेपतन भकु्तानी गरेको शे्रस्िा पेश नभएकोले सो सम्बन्धमा र्वश्लेषर् गना 
सर्कएन । अि सो शे्रस्िा पेश गरी लेखापररक्षर् गराउन ुपने रु 

 

 

४५२७१६० 

142.  अनगुमन  गि वषाको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्िा पेस नभएको, 
बैङ्क समार्ोजन, अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमाार्, नभएको कामको भकु्तानी, कर वीजक, सवारी 
साधन खररद, एकै उपभोक्ता सतमतिलाई २ भन्दा वढी र्ोजनाको भकू्तानी लगार्िका व्र्होरा 
औलं्र्ाइएकोमा र्ो वषा पतन सधुार गरेको पाइएन। बेरुजू व्र्होरा पनुरावृर्त्त नहनुे गरी कार्ासम्पादन 
गनुापने देर्खन्छ । पातलकाले गि र्वगि वषाको वेरुज ुफर्छ्यौट गरी सम्परीक्षर्को लातग अनरुोध 
नगरेकाले र्ो वषा सम्परीक्षर् भएको छैन । 

 

143.  संर्चि कोष िथा वेरुजकुो र्स्थति: पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरर्, वेरुज ु (र्वतनर्ोजन, राजश्व, 
धरौटी र अन्र् कारोवार) बतगाकरर् र अद्यावतधक वेरुजकुो र्स्थति क्रमश: अनसुचुी -१, अनसुचुी - 
2 र अनसुचुी - 3 मा समावेश गररएको छ । 
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स्थातनर् संर्चंिकोष र्ववरर् अनसूुर्च 1 
2076/77 रु हजारमा 

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम बेरुजपु्रतिशि 

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचा पँूर्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

 

1 2 
3 4 5 6(2+3+4+5) ७ ८ ९ १०(7+8+९) 

1१(1+6-
१०) 

१ 
हररपरु 

नगरपातलका 
सलााही ११०९८७२ १५९७८८ १४.४० १५२८५६ ३०९१३३ ६५६४२ १८६४३ १४४९०३ ५३८३२१ ७७५४२ १८२१३१ ३११८७८ ५७१५५१ ११९६२६ 

बेरुज ुवगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)  
                                                                           2076/77                                                                      अनसूुची-2 

(रु हजारमा) 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश््की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र्  जम्मा 

१ 
हररपरु 

नगरपातलका 
सलााही 

८७ ८५ १५९७८८ ० ० ० ८७ ८५ १५९७८८ १४७०४ १९१७५ १२५९०९ ० ० १४५०८४ ० ० ० 

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

क्र.स. स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषा 
सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 

गि वषासम्मको 
र्थाथा बाकी ं
वेरूज ु

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 वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

१ हररपरु नगरपातलका सलााही ९९७१४ ० ९९७१४ ० ० ० ० ९९७१४ १५९७८८ २५९५०२ १२०० 


