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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्साँग सम्बचधधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको 
शदु्धिा, प्रितलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ााधवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र 
उपर्ोग, चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग 
सम्बधधमा प्रितलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबद्धानमा 
टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारचम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अचधिम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ााधवर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबद्धान हनु ेर्वश्वास तलर्एको छ 
।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आधिररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रक्षेपण र्थाथापरक नरहेको, आधिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन धरू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषााधिमा 
बढी खिा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरणमूखी 
खिाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृचत्त देचखएका छन ् । त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोचजम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो 
र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन।्  

स्थानीर् िहको आधिररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रणाली र आधिररक तनर्धरण कमजोर रहेको छ । साथै आधिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ूफर्छ्यौट सम्बधधी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बााँकी 
रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपचेक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए 
गरेको समेि देचखएन । 

  समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपचस्थि भर्ा लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो। 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ााधवर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरु र लेखापरीक्षण िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरु सबैलार्ा धधर्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

  
 

 

                                                                                       (टंकमचण शमाा, दंगाल) 
        २०७8 भाद्र ४ गिे                               महालेखापरीक्षक 
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(लचुम्बनी, कणााँली र सदूुरपचश्चम प्रदेश) 
 

प.सं. २०७८।७९                      तमतििः२०७८।५।४ 
ि.नं.८२ 

  

 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,   
शकु्लाफााँटा नगरपातलका, कञ् िनपरु ।  

 

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोचजम त्र्स कार्ाापातलकाको आतथाक वषा २०७६।०७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) बमोचजम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखपारीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोचजम कारबाहीको लातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                   ... ............................         
    ( नारार्ण एम.सी. )  
    नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

बोद्याथा   
सङ्घीर् मातमला िथा सामाधर् प्रशासन मधरालर्, 
काठमाण्डौं ।– प्रतिवदेन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेचशक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(लचुम्बनी, कणााँली र सदूुरपचश्चम प्रदेश) 
 

 

पर संखर्ािः 2078/79                                                          तमतििः२०७8।5।४ 

ि.नं.: ८३  

 

श्री नगरप्रमूखज्रू्,  

शकु्लाफााँटा नगरपातलका,  
कञ् िनपरु ।  

र्वषर्िः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले शकु्लाफााँटा नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबचत्तर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बचधधि आर् ब्र्र् 
तबबरण िथा लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

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

पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।०७७ को तबचत्तर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बचधधि 
आर् ब्र्र् तबबरणले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बचधधि प्रितलि कानून र परम्परा बमोचजम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा 
अवस्था चिरण गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षणबाट रु. ८० लाख ५६ हजार बेरुजू देचखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. १८ लाख ४९ हजार, 
प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.१७ लाख ४१ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ३१ लाख ६७ हजार र पेश्की बााँकी रु. 
१२ लाख ९९ हजार रहेको छ ।   

२. लेखापरीक्षणमा देचखएका व्र्होराहरुका सम्बधधमा तमति 2077।1२।2६ मा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अचधिम 
प्रतिवेदन पाना ४१ (एकिातलस) र्सैसाथ संलग्न छ ।  

३. आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन नहनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बचधधि अधर् प्रितलि कानून बमोचजम गररएको छ। र्वत्तीर् 
र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विधर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आिार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
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छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
 

 

र्वचत्तर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको चजम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबचत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अधर् प्रितलि 
कानून बमोचजम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वचत्तर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अधर् गचल्िका कारण र्वचत्तर् र्ववरण 
सारभिू रुपमा गलि आाँकडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आधिररक तनर्धरण प्रणाली लागू गने चजम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगरकार्ापातलका, नगर प्रमखु िथा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि पातलकाको र्वचत्तर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग चजम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तच र् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अधर् गचल्ि समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आाँकडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उचिि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उचिि आश्वस्ििाले सामाधर् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हधुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बचधधि अधर् प्रितलि 
कानून बमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजधर् वा अधर् गचल्ि पत्ता 
लगाउने सक्ने तनचश्चििा भने हदैुन ्। र्वचत्तर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामाधर्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना 
सक्ने अवस्था देचखएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजधर् वा अधर् गचल्िलाई सारभिू रुपमा गलि 
आाँकडा मातनएको छ । 

 

 

                                                                      ......... .............. 
                                                                      (नारार्ण एम.सी.) 

                                                                         नार्ब महालेखापरीक्षक 
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                        शकु्लाफााँटा नगरपातलका 
      लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

                              २०७६।०७७ 

  

पररिर्िः– स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्ाकारीणी र धर्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको सञ् िालन गने उद्दशे्र्ले र्स 
नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले सञ् िालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अचस्ित्व र 
समधवर्लाई प्रवद्धान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदचशािा सतुनचश्चि गरी 
नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्दशे्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अधिगाि १२ 
वडा ६४ सभा सदस्र्, ३२४ वगा र्कलोतमटर के्षरफल िथा ६१ हजार जनसंखर्ा रहेको छ ।  

स्थानीर् सचञ् िि कोष : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोचजम र्स 
नगरपातलकाले र्वचत्तर् हस्िाधिरणबाट प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आधिररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट 
सञ् िालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको आर् व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र सचञ् िि 
कोषको संचक्षप्त अवस्था तनम्न बमोचजम रहेको छ ।  

 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरण रकम रकम 

 र्ववरण रकम रकम 

१  गि वषाको चजम्मेवारी 
 

२२२५९२१८.९६ १ िाल ुखिा 
 

४०७९०६२२१.४२ 

 
क) नगद 

  
२ पूाँजीगि खिा 

 
२०३९७५३५४.३६ 

 
ख) बैँक  

  
३ र्वचत्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 

  

२ राजस्व ( आधिररक आर्) 
 

९५२९२७७६ 
 

क) ऋण भकु्तानी 
  

 
क) आधिररक राजस्व १४५४९७३९ 

 
 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी 
  

 
ख) राजस्व बााँडफााँड ८०७४३०३७ 

 
 

ग) अधर् भकु्तानी 
  

 
ग) अधर् आर् 

  
४ लगानी 

  

३ संचघर् सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

१६६७७८८६१ 
 

ऋण लगानी 
  

 

क) र्वचत्तर् समानीकरण 
अनदुान १४२७००००० 

 
 

शेर्र लगानी 
  

 
ख) सशिा अनदुान २१४९८५०० 

 
 

अधर् लगानी 
  

 
ग) समपूरक अनदुान २५८०३६१ 

 
५ धरौटी र्फिाा 

 
३३०१६३८ 

 
घ) र्वशेष अनदुान 

  
६ जनश्रमदान र्फिाा 

 
१४७३००० 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

२३५६५४३९ ७ कोषहरुको खिा 
 

५४७१६४६ 

 

क) र्वचत्तर् समानीकरण 
अनदुान ७३९७००० 

 
८ मौज्दाि 

  

 
ख) सशिा अनदुान १३४५७००० 

 
 

क) बैँक मौज्दाि 
 

२५१६६७८५.४७ 

 
ग) समपरुक अनदुान ११६९०७७ 

 
 

ख) नगद मौज्दाि 
  

 
घ) र्वशेष अनदुान १५४२३६२ 

 
९ शसिा अनदुान र्फिाा 

 
४२०२५५६४.०७ 

५ अधिर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 
 

० १० गि बषाको बढी अल्र्ा 
  

६ अधर् 
 

२२८९०९१०.२५ ११ जनश्रमदान मौज्दाि 
  

 

क) के्षरीर् शहरी र्वकास 
र्ोजना 

१९३३०००२.
७५ 

 
१२ धरौट मौज्दाि 

 
८६३४३१४.२६ 

 
ख) सडक बोडा नेपाल ३२००००० 

 
१३ कोष खािाको मौज्दाि 

 
१५९८५५८१.४६ 

 

ग) प्रदेश िथा स्थातनर् शासन 
सहर्ोग कार्ाक्रम ३६०९०७.५० 

 
    

 
घ) एन एन एस डब्ल ुए 
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७ तबतभध न कोषिफा को आर् 
 

५७७८२५४.२० 
    

८ जनसहभातगिा (नगद) 
  

    

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
 

३७४३५७८७१.२४ 
    

१० धरौटी आर् 
 

४१७४०४७.२६ 
    

११ लगानीको सााँवा र्फिाा 
  

    

१२ अधर् र्वर्वध आर् 
  

    

 
जम्मा 

 
७०२८३१६३५.४३ 

 
जम्मा 

 
७०२८३१६३५.४३ 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्वचत्तर् र्ववरण र्वश्लषेणिः  

1.  र्वचत्तर् र्ववरणिः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्र्के वषाको साउन एक गिेदेचख आगामी वषाको असार मसाधिसम्मको 
अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाब राख्न ुपदाछ । सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोर्कर् अनसुार गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुा पदाछ । र्स सम्बधधमा देचखएका व्र्होरा देहार् बमोचजम छन ्

• स्थानीर् िहले सचञ् िि कोषमा गि तबगिको बााँकी र्स वषा प्राप्त रकम र सचञ् िि 
कोषवाट भएको खिा स्पष्ट देचखने गरी खािा राखेको छैन ्। 

• स्थानीर् िहले बैङ्क समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन ्। जसबाट स्थानीर् िहको 
असार मसाधिको बैङ्क मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु. ३९८४३५७६.२७ ले फरक 
देचखएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२ (२) मा नेपाल सरकारले 
तनधाारण गरे बमोचजमको आर् र व्र्र्को वतगाकरण िथा खिा शीषाक सम्बधधी व्र्वस्था 
अवलम्बन गनुापनेमा गरेको देचखएन ।   

   ऐनले िोके बमोचजमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िर्वक चस्थति देचखने गरी लेखाङ्कन गनुापदाछ । 

 

2.  बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेकोिः – स्थानीर् िह सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) 
बमोचजम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्धरक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढााँिामा राख न ु पने उल्लेख छ । सो बमोचजम मातसक 
रुपमा से्रस्िा र बैङ्क खािाको र्हसाब तमलान र्वबरण िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ् िालन 
गरेको देहार् बमोचजमको खािाको बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार 
रु. ३९८४३५७६।२७ फरक पना गएकोले बैङ्क र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गरी एकीन गनुा 
पदाछ ।  

तस.नं. खािाको नाम 

शे्रस्िा अनसुार 
२०७७।३।३१ 
को बााँकी 

बैङ्क स्टेटमेण्ट अनसुार 
२०७७।३।३१ को 
बााँकी 

 

फरक र्हसाब रु. 

१ िाल ुखिा खािा 0 32560944.77 32560944.77 

२ 
प ू ाँचजगि खिा 
खािा 

0 6282631.30 6282631.30 

३ 
कमािारी कल्र्ाण 
र्वशेष कोष 
 

2055493.20 1055493 

 

१००००००।२ 

जम्मा ३९८४३५७६।२७  

 

3.  आधिररक तनर्धरण प्रणालीिः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोचजम 
आधिररक तनर्धरण प्रणाली िर्ार गरर लागू गनुा पनेमा लागू गरेको पार्एन । र्स सम्बधधमा 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

देचखएका अधर् व्र्होराहरु िपसील बमोचजम रहेका छन ्।  

• स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 
आधारभिु िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, अतभलेखाङ्कन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पार्एन ।  

• नगरपातलकाले एक आतथाक वषाको अधत्र् तभर भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको 
अनसुिुी 14 वमोचजम ढााँिामा वार्षाक प्रतिवदेन िर्ार गरेको पार्एन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोचजम एक आतथाक वषामा 
खिा हनु नसकी बााँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अधिमा स्थानीर् िहको सचञ् िि 
कोषमा ट्राधसफर गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त भए पश्चाि ्पतन खािामै रहेको पार्र्ो। 

• नगरपातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पार्एन । साथै 
नगरपातलकाबाट र्स वषा सञ् िातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ााधवर्न र सेवा प्रवाह 
समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पार्एन ।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र बैङ्क बीिको र्हसाब फरक परे वा नपरेको सम्बधधमा बैङ्क र्हसाब 
तमलान र्ववरण िर्ार नगरेको कारण र्हसाब तमलान भए नभएको सम्बधधमा एकीन गना 
सर्कएन । 

• अधिर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोचजम मध्र्कालीन खिा 
संरिना िर्ार गनुापनेमा नगरपातलकाले सो बमोचजम मध्र्कालीन खिाको संरिना िर्ार 
गरेको पार्एन ।  

• र्वद्यिु महसलु समर्मा बझुाएको पार्एन ।  
• ममाि सम्भार अतभलेख र्किाब िर्ार पारेको पार्एन ।  
• र्वषर्गि क्षेरमा सञ् िालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, िालीम, गोष्ठीिफा  

बढी केधद्रीि भई र्विरणमखुी रहेको पार्र्ो ।   
• नगरपातलकाले चजधसी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क चजधसी खािा 

अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाालर् िथा तबतभध न सङ्घ संस्थालाई र्विरण गरेको पार्र्ो ।   
• वडा कार्ाालर्मा रहेका चजधसी समान सर्हिको अतभलेख देचखने गरी नगरपातलकाको 

मूल चजधसी खािा अध्र्ावतधक गरेको पार्एन । 

• चजधसी तनरीक्षण प्रतिवदेनमा उल्लेख भए अनसुार तबतभध न मालसामान ममाि िथा तललाम 
गनुा पनेमा गरेको पार्एन ।  

• मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर तनर्मावली, २०७५ को तनर्म ६ (क) मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्बचधधि आधिररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अधिमा मार ददर्एको िथा र्टीतडएस गरेको छैन ्। 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आर्पने सम्भार्वि जोचखमहरु पर्हिान गरर तनराकरणको 
प्रर्ास गरेको अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददाँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जााँि गरी रतसद र्वल 
भपाार्हरुमा तसलतसलेवार नम्बर राखी कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमािारीले भकु्तानी 
भएको जनाउने छाप समिे लगाई दस्िखि गरी प्रमाचणि गनुापनेमा से अनसुार गरेको 
पार्एन । 
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• सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ मा खरीदको गरुु र्ोजना र 
वार्षाक खरीद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पार्एन । 

• स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा १२ वमोचजम आतथाक वषा शरुु 
हनुभुधदा पधर ददन अगावै नगरपातलकाले आफ्नो के्षरतभरको तनमााण सामाग्री मूल्र्, 
ज्र्ाला, भाडा िथा अधर् महशलुको स्थानीर् धर्नुिम दररेट िोक्न ु पनेमा िोकेको 
पार्एन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरण देचखने गरर ठेक्का खािा र कचधटधजधेसी खािा राखेको 
पार्एन। 

• स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनसुार सावाजतनक खरीद 
तनर्मावली बनाई लागू गना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा बनाएको पार्एन ।  

• सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वषा कार्ा सम्पन्न 
भएका आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िाधिरण गनुापनेमा गरेको 
पार्एन। 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपातलकाबाट सञ् िालन भएका तबतभध न र्ोजना 
तनमााण कार्ा गना सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार 
माधर्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाा गरेको पार्एन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूिना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेचक्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला 
सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा 
अतधकांशििः पालना भएको पार्एन । 

• वािावरणको संरक्षणको एकीकृि दीघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन ्। 

• र्वद्यिु महसलु समर्मा तिरेको पार्एन ।  
• नगरपातलकाको र्वकास तनमााण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क 

प्रार्वतधक िथा प्रशासतनक कमािारीको अभाव रहेको पार्र्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ् िालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेचखि सेवाहरुको कार्ााधवर्न चस्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्धर िर् गरेको 
पार्एन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोचजम कार्ा र्ववरण बनाई लागू गरेको पार्एन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) (२) बमोचजम िलबी प्रतिवदेन पाररि 
गराएर मार िलब भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
खिा लेखेको पार्र्ो । िलबी प्रतिवदेन पाररि नहुाँदा ग्रडे समेि एकीन हनु सकेन । 

िसथा, नगरपातलकाले आधिररक तनर्धरण प्रणालीलाई िोर्कए बमोचजम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ुपदाछ ।   

4.  बरबझुारथ : मधरालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ् िालन 
सम्बधधमा थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोचजम र्स नगरपातलका िथा 
नगरपातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउाँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा 
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रहेको पेश्की िथा बेरुज ूअतभलेख समार्ोजन भएको नगरपातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार 
पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ू सम्परीक्षण कार्ा गनुापनेमा र्स नगरपातलकामा समार्हि भएका 
सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको अतभलेख नगरपातलकाले 
एकीन गरी अद्यावतधक नगरेकोले नगरपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ााधवर्न गनुापदाछ । 

5.  सम्पचत्त हस्िाधिरण : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ 
अनसुार र्वषर्गि कार्ाालर्को िल अिल सम्पचत्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु 
समार्हि भएका नगरपातलकामा स्वििः हस्िाधिरण हनु ेव्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िाधिरण हनु े
सम्पूणा सम्पचत्तको अतभलेख िथा चजधसी लगि खािा २०७५ असार मसाधि तभर स्थानीर् िहले 
िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स नगरपातलकाले सम्पचत्तको अतभलेख 
िथा चजधसी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रधटर, मोबाईल फोन सेट र अधर् 
फतनािर जस्िा मूल्र्वान समानहरु चजम्मवेारी सारेको पार्एन । सातबक संरिना समार्ोजनको 
समर्मा मौजदुा चजधसी मालसामानको प्रमाचणि अतभलेखका आधारमा र्स्िा सामान र्वतधवि 
रुपमा हस्िाधिरण हनु ुपदाछ ।  

 

6.  चजधसी व्र्वस्थापनिः 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 बमोचजम 3 मर्हनातभर ममाि गनुापने र 6 मर्हना तभर 
तललाम गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले पेश गरेको चजधसी तनरीक्षण प्रतिवेदन अनसुार 
प्रर्ोगमा नरहेको वा ममाि, तमधहा िथा तललाम गनुापने तबतभध न २२६ प्रकारका सामानहरु 
चजधसी प्रतिवेदनमा तललाम िथा ममाि गनुापने सझुाव ददएको, सो अनसुार २६ र्कतसमका १२२ 
वटा सामान ममाि गरेमा सञ् िालनमा ल्र्ाउन सर्कने, १ र्कतसमको सामाग्री तमधहा ददन ुपने, 
१७ र्कतसमका १०३ वटा सार्कल, र्प्रधटर, िथा क्र्ामरा लगार्िका सामान ममाि हनु 
नसक्ने भई तललाम गनुापने भतन तसफाररस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उचल्लचखि उक्त 
सामानहरुको ममाि िथा तललामीको कार्ावाही शरुु गरेको देचखएन । उचल्लचखि सामानहरुलाई 
कार्ाालर्ले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोचजम ममाि िथा तललाम गरी कार्ाालर्को चजधसी 
अद्यावतधक गनुा पदाछ ।  

 

 • बजेट िथा कार्ाक्रमिः   

7.  बजेट पेश, पाररि र अचखिर्ारी - स्थानीर् िह सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ानगरपातलकाबाट स्वीकृि गराई 
असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसाधितभर 
सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि 
भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजटे खिा गने 
अचखिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा प्रमखु श्री ददलबहादरु ऐरज्रू्ले तमति 
२०७६।३ ।१३ गिे रु. ५६ करोड ७९ लाख ९१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा 
तमति २०७६।३।१७ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।०४।०३ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खिा गने अचखिर्ारी प्रदान गरेको 
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देचखधछ ।  
8.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ (१) मा 

४ सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, 
बजेट िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षरेगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा 
कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा परीपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था 
अनसुार सतमति गठन गरेको भएिापतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरण, कार्ाक्रमबीि परीपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेचखएकाले बजेट िजुामा गदाा 
ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

9.  गि बषाको दार्र्त्विः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४० (७) बमोचजम िाल ु
बषाको बजेटले नखाम्ने गरी खिा गना नहनु े र खिा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र 
सम्बचधधि कोष िथा लेखा तनर्धरक कार्ाालर्बाट श्रावण १५ गिेतभर भकु्तानी बााँकीको 
तबबरण प्रमाणीि गरी राख्न ुपने व्र्बस्था छ । स्थानीर् िहले २०७५।०७६ मा तबतभन्न संस्था, 
उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु. २२१६३१६३।४२ भकु्तानी ददन बााँकी रहेको तबबरण राखी 
कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमाचणि गराएको आधारमा र्ो बषा भकु्तानी गरेको देचखधछ । 
२०७६।०७७ को बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था नगरेको अबस्थामा 
समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पार्र्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्न े गरी र्ोजना एवं 
कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारण तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बााँकी रहेको बार्षाक 
बजेटले बहबुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनु े
गरी खिा नहनु ेव्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

 

10.  िौमातसक खिािः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोचजम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोचजम िौमातसक प्रगति र्ववरण बनाई पेश गनुापने र िौमातसक कार्ा, 
लक्ष्र् िथा कर्ाक्रम बमोचजम कार्ा सम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ााधवर्न गनुापने व्र्वस्था 
छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरण अनसुार िौमातसक खिाको चस्थति देहार् बमोचजम 
छ । वषााधिमा हिारमा काम गराउाँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देचखएकोले तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खिा गने पररपाटीमा तनर्धरण गनुापदाछ ।    
 

क्र.स. बजेट उपचशषाक कुल खिा 
िौमातसक खिा 

प्रथम  दोस्रो  िेश्रो  आषाढ मर्हना 
१ िाल ुखिािफा  407906 61025 64986 281895 80478 

२ पूाँचजगि खिािफा  203975 9120 21267 173588 112567 

 जम्मा 611881 70145 86253 293821 193045 

प्रतिशि 100.00 11.46 14.10 48.02 31.55 
नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार बार्षाक रु. 61 करोड 18 लाख 81 हजार 
तनकासा भएकोमा प्रथम िौमातसकमा रु. 7 करोड १ लाख ४५ हजार अथााि ्11.46 प्रतिशि, 
दोश्रो िौमातसकमा रु. ८ करोड ६२ लाख ५३ हजार अथााि ् 14.10 प्रतिशि र िेश्रो 
िौमातसकमा रु. २९ करोड ३८ लाख २१ हजार अथााि ् 48.02 प्रतिशि खिा गरेको 
देचखएको छ । र्सरी न ै आषाढ मर्हनामा मार रु. 19 करोड ३० लाख ४५ हजार         
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अथााि ्31.55 प्रतिशि खिा देचखनलेु आषाढमा आएर खिाको िाप बढेको देचखएकाले सधितुलि 
खिा ब्र्वस्थापन भएको देचखएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार िौमातसक रुपमा सधितुलि खिा 
हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ााधवर्न गररन ुपदाछ । 

11.  क्षरेगि बजेट र खिाको चस्थतििः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका 
क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खिा गनुापने हधुछ । र्स नगरपातलकाको 
२०७६।०७७ को क्षरेगि बजेट र खिाको चस्थति देहार् अनसुार रहेको देचखधछ । 

 

क्र.स क्षरे बजेट खिा 
खिा प्रतिशि 

जम्मा खिाको 
िलुनामा 

१ भौतिक पूवााधार र्वकास 169100514 95188634.61 २१.१५ 
२ सामाचजक र्वकास 230813782 206668318.5 ४५.९० 
३ आतथाक र्वकास 16937014 13225864.00 २.९४ 
४ वन, वािावरण िथा र्वपद् 

व्र्वस्थापन 

21347552 18282136.35 ४.०६ 

५ सशुासन िथा संस्थागि र्वकास 13663048 4718699 १.०५ 
६ कार्ाालर् सञ् िालन िथा 

प्रशासतनक 

122369486 112135586.8 २४.९० 

जम्मा 574231396 450219239.3  

उपरोक्त र्ववरण अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजटे मध्र्े सबैभधदा बढी ४५.९० प्रतिशि 
कार्ाालर् सञ् िालन िथा प्रशासतनकमा र घटीमा १.०६ प्रतिशि सशुासन िथा संस्थागि 
र्वकासमा खिा गरेको देचखधछ । संितुलि बजेटको र्वतनर्ोजन र खिामा नगरसभाले अभ्र्ास 
गनुापने देचखधछ ।  

 

12.  खिा तबश्लषेणिः नगरपातलकाले र्सबषा कुल आचधिरक आर्बाट रु. 14 करोड ५४ लाख ४९ 
हजार, राजस्व बााँडफााँड र अनदुानबाट रु. ४६ करोड ४५ लाख ३७ हजार समिे रु.  ६० 
करोड ९९ लाख ८६ हजार आम्दानी भएकोमा िालिुफा  रु. ४० करोड ६० लाख ११ हजार 
र पूाँचजगि िथा र्वचत्तर् व्र्वस्थािफा  रु. २० करोड ३९ लाख ७५ हजार खिा गरेको छ। 
र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु. 11184500।-खिा भएको छ जनु आधिररक आर्को 77 
प्रतिशि रहेको छ । नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट 
६६.५६ प्रतिशि िाल ु र ३३.४४ प्रतिशि मार पूाँचजगि तनमााणमा खिा भएको देचखधछ ।  
र्सबाट नगरपातलकाहरुले तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा धर्नु खिा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा 
बर्ढ खिा भएको देचखधछ । प्रशासतनक खिा तनर्धरण गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको 
रकम अतधकरुपमा तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा पररिालन गररनपुदाछ । 

 

13.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्को िौमातसक प्रगिी र्ववरण बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ् िालन 
गरेका स्थानीर् स्िर, चजल्ला स्िरीर् िथा केचधद्रर् स्िरीर्का 724 र्ोजनाको तनर्म बमोचजमको 
उचल्लखि ढााँिामा िौमातसक प्रगति र्ववरण िर्ार गरेको देचखएन । बजेट खिा गने िथा 
खिाको िोर्कएको ढााँिामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने कार्ाकारी, प्रार्वतधक कमािारीलाई 
चजम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 
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कार्ाक्रम/र्ोजना 
कुल 

कार्ाक्रम 

संखर्ा 

वार्षाक प्रगति चस्थति 
शूधर् 
प्रगिी 

२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म 
प्रगति 

नगरपातलका शाखा 
बाहेक 

४७८ ४९ १८ १२ ३९९ 

चशक्षा शाखा १७ ४ १ १ ११ 

स्वास्थ्र् शाखा १३ १ १ ० ११ 

कृर्ष शाखा ३२ १८ १ २ ११ 

उजाा शाखा १४ ९ १ ० ४ 

धर्ार्र्क शाखा ५ २ ० ० ३ 

पश ुशाखा ५ २ ० ० ३ 

नापी शाखा ५ २ ० ० ३ 

मर्हला र्वकास शाखा १४ १० ० १ ३ 

समावेशी कार्ाक्रम   ३९ २९ २ १ ७ 

पर्ाटन सधुार १ ० ० ० १ 

सडक बोडा ४ ० ० ० ४ 

प्रदेश हस्िाधिररि १५ ० ० ० १५ 

संघ सरकारवाट 
हस्िाधिररि 

३४ ६ १ २ २५ 

क्षेरीर् शहरी र्वकास 
आर्ोजना  

४८ १६ ३ ३ २६ 

जम्मा  ७२४ १४८ २८ २२ ५२६  
 सङ्गठन िथा कमािारी ब्र्वस्थापनिः  

14.  प्रशासकीर् सङ्गठन र कमािारी व्र्वस्थापनिः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा 
८३ बमोचजम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजश् व असूली क्षमिा, खिाको आकार र स्थानीर् 
आवश् र्किा समिेलाई ध्र्ानमा राखी कमािारी समार्ोजन पतछ मार सङ्गठन िथा व्र्वस्थापन 
सवेक्षणको आधारमा स्थानीर् िहमा सङ्गठन संरिना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । नगरपातलकामा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि १६२ दरबधदी स्वीकृि भएकोमा ८३ पदपूतिा भई ७९ पद 
रीक्त रहेको छ । ७१ जना ररक्त दरबधदी तभरको पदमा सर्हि करार तनर्चुक्त गरी १५४ 
पदपूतिा भएको छ । दरबधदी बमोचजम जनशचक्तको पूणािा नहुाँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ् िालन 
लगार्ि दैतनक सेवा प्रवाहमा समिे असर परेको अवस्था छ । रीक्त पदहरु र्थासक्र् तछटो 
पदपूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ुपने देचखधछ ।  

 

15.  िलबी प्रतिबेदनिः- स्थातनर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ बमोचजम स्थानीर् िह अधिगािका 
कमािारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आधिरच क लेखापरीक्षकबाट पाररि गराई िलब खिा 
लेख्नपुनेमा कार्ाालर्ले नगरपातलका अधिरगािका कमािारीको िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु. 
२१८०४८२८।३९ िलब खिा लेखेको छ । िलबी प्रतिवदेन पाररि नहुाँदा ग्रडे समेि र्र्कन 
हनु सकेन । िलब ी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खिा लेख्न ुपदाछ । 
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16.  कमािारी करारिः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेण गरी सङ्गठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको 
आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलर्न े कमािारीको दरबधदी 
प्रस्िाव गनुापने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले तबतभध न पदमा ५९ जना कमािारीहरु करारमा 
राखी रु. १२५९८५८१।०८ खिा लेखेको छ ।  

 

 

 

17.  चशक्षक दरबधदी र पदपूतिािः- स्थानीर् िह अधिगाि रहेका सामूदार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबधदी 
अनसुार चशक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह 
अधिगाि तबतभध न िहका 3२ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको कुल चशक्षक दरबधदी १९८ रहेकोमा 
१९७ पदपूतिा भई १ ररक्त रहेको पार्र्ो । व्र्वचस्थि पठन पाठनको लातग समर्मा नै पदपूतिा 
हनु ुपदाछ ।   

 

18.  कल्र्ाण कोषिः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोचजम स्थानीर् िहले 
स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबधदीमा कार्ारि प्रत्र्ेक कमािारीले खाईपाई आएको मातसक 
िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वषा र्वचत्तर् समानीकरणबाट कमािारी कल्र्ाण कोषमा 
रु. १० लाख ट्राधसफर गरेको छ । उक्त कोषको सञ् िालन सम्बधधी नगरपातलकाबाट कुनै ऐन 
कानूनको व्र्वस्था भएको देचखएन । र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरी नगरपातलका अनदुानबाट 
सोझै कमािारी कल्र्ाण कोषमा रकम ट्राधसफर गना तमल्ने नदेचखएकाले उक्त रकम र्फिाा तलई 
स्थानीर् िहको सचञ्चि कोषमा दाचखला गररनपुदाछ । 

 

19.  कमािारी प्रोत्साहन भत्तािः- स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोचजम 
स्थानीर् सेवा गठन, सञ् िालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बचधध आधारभिू 
तसद्धाधि र मापदण्ड सङ्घीर् कानून बमोचजम हनु,े दफा ८६ (२) बमोचजम स्थानीर् सेवाको 
गठन, सञ् िालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिा िथा सतुबधा सम्बचधध अधर् व्र्वस्था स्थानीर् 
िहले बनाएको कानून बमोचजम हनु े व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मधरालर्को कार्ा सञ् िालन 
तनदेचशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोचजम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा 
मधरालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई मार खाजा र खाना बापिको रकम भकु्तानी ददनपुने र 
७.४.१ को (५) बमोचजम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समिे अथा मधरालर्बाट स्वीकृति तलनपुने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले र्ो बषा रु. ३८ लाख ८० हजार प्रोत्साहन भत्ता खिा गरेको 
कारण आतथाक व्र्र् भार बढ्न गएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  खाना िथा र्वर्वध खिािः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोचजम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आधिररक आर्को स्वीकृि पररतधतभर रही औचित्र्को आधारमा र्वर्वध 
खिा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वध खिामा रु. २९६६३२५।५ 
खिा गरेको छ । अनतु्पादक खिा गरेको कारण आतथाक व्र्र् भार बढ्न गएको छ । र्स्िो 
खिा तनर्धरण हनु ुपदाछ ।  

 

21.  स्थानीर् िथ्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को  
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दफा ११ बमोचजम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, अतभलेख र 
सोको ब्र्वस्थापन गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैचक्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि 
अधिगाि खानी, जङ्गल िथा अधर् श्रोि, पूवााधार अधिगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको 
अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कन सर्हिको नगरपातलकाको प्रोफार्ल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले स्थानीर् िथ्र्ाङ्क सम्बधधी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि 
नक्साङ्कन गरेको  देचखएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरणका र्क्रर्ाकलाप सञ् िालनमा 
िथ्र्ाङ्कले महत्वपूणा भतुमका खेल्ने हुाँदा सोको सङ्कलन र अतभलेख राख्न े कार्ामा पहल हनु ु
आवश्र्क छ । िथ्र्ाङ्क बेगर प्राथतमकिामा राचखएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ााधवर्नले 
उचिि साथाकिा नपाउने हुाँदा र्स िफा  नगरपातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ। 

22.  वडा सचिवको पदपूतिा: नगरपातलका अधिगािका वडा कार्ाालर्बाट सञ् िातलि सेवा प्रवाहमा 
महत्वपूणा भतूमका रहेका वडा सचिवको दरबधदी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोचजम छ । 

वडा संखर्ा वड सचिवको दरबधदी वडा सचिवको पदपूतिा ररक्त वडा सचिव 

१२ १२ १२ ०  

 

23.  सेवा प्रवाहको चस्थति : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा 
अनसुार तनर्म, तनदेचशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ााधवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था 
अनसुार १० वटा ऐन, १ वटा तनर्मावली र ६ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ााधवर्नमा 
ल्र्ाएको छ । र्स वषा नगरपातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवा प्रवाह गरेको र्ववरण प्राप्त भएको 
छ: 
तस.नं. र्ववरण जम्मा 
१ स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास १६ 

 पचिकरणिफा   

१ जधमदिाा ९७३ 

२ मतृ्र्दुिाा २४० 

३ बसाईसराई दिाा ८४८ 

४ र्ववाह दिाा ४८३ 

५ सम्बधधर्वच्छेद दिाा २ 

 पूवााधार र्वकास सडक तनमााण भौतिक प्रगति 

१ कालोपरे सडक तनमााण ३०० तमटर 

२ कालोपरे सडक ममाि 0 
३ ग्राभेल सडक तनमााण ४० र्क.मी 
४ ग्राभेल सडक ममाि ५ र्क.मी 

स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ अनसुार नगरपातलकाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाह मध्र् े
पचिकरण बाहेकका अधर् सेवा सञ् िालनमा सधिोषजनक देचखएन । सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ु
पदाछ ।  

 

24.  र्ोजना छनौट र कार्ााधवर्न : स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोचजम 
स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउाँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट 
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गरर प्राथातमकीकरण गनुापने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृि बार्षाक नगर र्वकास र्ोजना 
२०७६÷०७७ को अध्र्र्न गदाा नगरपातलकाले स्वीकृि गरी सञ् िालन गरेको अतधकांश र्ोजना 
धरू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनु े र्कतसमले सञ् िालन गरेको पार्एन । नगरपातलकाले 
र्स वषा सञ् िालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  

रु. १ 
लाख सम्म 

रु. १ लाख 
देचख २ 
लाखसम्म 

रु. २ 
लाखदेचख ५ 
लाखसम्मका 

रु. ५लाख देचख 
१० लाखसम्मका 

रु. १० लाख 
भधदा बढीको जम्मा 

343 144 141 46 50 724 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार नगरपातलकाले र्स वषा रु. १ लाख देचख ६ करोड सम्मका जम्मा 
381 वटा र्ोजना सञ् िालन गरेकोमा रु. १ लाख भधदा मतुनका मार 343 वटा र्ोजनाहरु 
रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु सञ् िालन गदाा कार्ाालर्को जनशचक्त वष ै
भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, सञ् िातलि र्ोजनाबाट प्रतिफल भधदा िाल ु प्रकृचत्तका 
कार्ामा बढी खिा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमााण कार्ाको गणुस्िरमा समेि नकारात्मक 
असर पने अवस्थािफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • कानून तनमााण एवं कार्ााधवर्निः  

25.  धर्ार्र्क सतमतििः–  स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देचख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा धर्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्र् े
मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था छ । 
िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बााँकी नरहेको र र्ो बषा २८ र्ववाद दिाा भएकोमा २२ वटा मार फछ्र्र्ौट भई ६ वटा 
बााँकी देचखधछ । धर्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधािः  

26.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गााँउ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउन ेसरु्वधाका सम्बधधमा प्रदेश कानून बमोचजम हनु ेब्र्वस्था अनसुार 
सदुरुपचश्चम प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बधधी ऐन, 
२०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार नगरपातलकाबाट देहार् 
बमोचजम रु. १११८४५००।- सरु्वधा बापि भकु्तानी भएको छ । 

तस.
नं 

र्ववरण प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष 
१२ जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ८ 
जना 

सभाका 
सदस्र् ४३ 

जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता 18000 18000 213000 144000 0 393000 

 पदातधकारी 
पाररश्रतमक 105000 90000 792000 216000 729000 1932000 

२ र्ािार्ाि खिा 0 0 0 85500 0 85500 

३ टेतलफोन,मोबा
र्ल 63000 54000 432000 252000 756000 1557000 
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४ पसु्िक,परीका, 
ईधटरनेट 63300 49500 457200 252000 945000 1767000 

५ समधवर् िथा 
सहजीकरण 90000 81000 702000 432000 1512000 2817000 

६ अतितथ सत्कार 99000 90000 864000 0 0 1053000 

७ खानेपानी/तबजु
ली/ 

सरसफाई 36000 31500 270000 180000 378000 895500 

८ िाडपवा खिा 27500 25000 216000 80000 336000 684500 

जम्मा 501800 439000 3946200 1641500 4656000 11184500  
27.  स्वकीर् सचिव र सल्लाहकारिः– सदूुरपचश्चम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को 

सरु्वधा सम्बधधी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समिे) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु 
िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सचिव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा िोर्कएको भधदा फरक पदमा 
कमािारी पदपूिी गना नहनु े उल्लेख छ । िर नगर प्रमखुको १ जना स्वकीर् सचिव र 
सल्लाहकारको तनर्चुक्त गरी कूल रु. ४,०६,०००।- भकु्तानी गरेको छ । स्थानीर् सरकार 
सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा िोर्कएको भधदा फरक पदमा कमािारी तनर्कु्त 
गने कार्ा तनर्धरण हनु ुपदाछ ।  

 

28.  आतथाक सहार्िािः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, िधदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरण गना पाउने व्र्वस्था रहेको देचखंदैन ्। 
नगरपातलकाले र्स वषा रु. १३८५०० आतथाक सहार्िा र्विरण गरेका छन ्। आधार बेगर 
आतथाक सहार्िा खिा लेख न ेकार्ालाई तनर्धरण गनुा पदाछ । 

 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरण र उपर्ोगिः  

29.  अनदुान र्फिाािः– सङ्घीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोचजम िी तनकार्बाट 
स्थानीर् िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाभरी खिा नभई बााँकी रहेको अवस्थामा 
सम्बचधधि तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरण (सरुको अनसूुिी १२ र 
२१) अनसुार २०७७ असार मसाधिमा देहार् बमोचजमको अनदुान खिा नभई रु. ४ करोड 
२० लाख २५ हजार र्फिाा भएको छ ।   
अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खिा रकम र्फिाा रकम बााँकी रकम 

सङ्घीर् सरकार शसिा  214948500 178551692.6 36396807.42 ० 
 र्वषेश  0 0 ० 
 समपरुक 2580361 2361986 218375 ० 
 अधर् 0 0 0 ० 
प्रदेश सरकार शसिा  13457000 12943430 513570 ० 
 र्वषेश 1542362 1530438 11924 ० 
 समपरुक 1169077 1169077 0 ० 
क्षतेरर् शहरी अधर् 19330002.75 14445115.1 4884887.65 ० 
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र्वकास  
 जम्मा 253027302.8 211001738.7 42025564.07 ०  

30.  संस्थालाई अनदुानिः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरणमखुी खिालाई 
तनर्धरण गदै सङ्घ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा 
दीघाकालीन पूाँजी तनमााण हनुे कार्ामा खिा गनुा पदाछ । स्थानीर् िहले र्ो वषा शैचक्षक, स्वास्थ्र् 
िथा सामाचजक संस्थाहरुको कार्ाालर् व्र्वस्थापन खिाका लातग रु. ३ करोड ८१ लाख ५१ 
हजार अनदुान उपलब्ध गराएका छ । र्सरी अनदुान उपलब्ध गराएकोमा उक्त अनदुान 
रकमको खिा सर्हिको प्रगति प्रतिवदेन पेश भएको छैन ् । प्रगति प्रतिवेदन तलई अनदुान 
रकमको प्रभाव सतमक्षा हनु ुपदाछ ।  

 

 नगरपातलका, पूाँजीगििः 
 

31.  शकु्लाफााँटा बहपु्रार्वतधक चशक्षालर्लाई तडप्लोमा र्न तसतभल र्चधजतनर्ररङ्ग िथा मेकातनकल 
र्चधजतनर्ररङ्ग कक्षा सञ् िालनका लातग भौतिक पूवााधार तनमााणका लातग नगरपातलकाले 
चशक्षालर्ले प्रस्िाव गरे बमोचजम तबतभध न ६ वटा पूवााधारका कार्ाहरुमा खिा गने शिामा रु. 
५० लाखको प्रस्िाव पेश गरेको सोही प्रस्िावका आधारमा ३ र्कस्िामा उक्त रकम तनकासा 
भएकोमा सम्झौिा अनसुार पूवााधार सम्बधधी सामाग्री खरीद जडान, सञ् िालन गरेर सो खिाको 
िौमातसक सोधभनाा माग गनुापनेमा चशक्षालर्का दैतनक प्रशासतनक लगार्िका सम्पूणा बील 
भरपाई समिे संलग्न गरी सोधभनाा तनकासा तलएको देचखर्ो । अचधिम तनकासा तलंदा रु. 
४६९४४४६।५९ को मार बील पेश गरेकोमा प्रस्िावमा पेश गरे भधदा तबल्कुलै फरक 
सामान, दैतनक प्रशासतनक खिाका बील सबै एकमषु्ट खिा रकम राखी तनकासा तलएको, अनदुान 
रकमबाट सम्पध न पूवााधारहरुको प्रार्वतधक मापन मूल्र्ाङ्कन गरी कार्ा सम्पध न प्रतिवदेन पेश 
नभएको, अनदुान रकमको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन पेश भएन । अििः अनदुान तनकासा भधदा घटी 
असम्बचधधि बील समिे राखी पेश गरेका बील बीजक नपगु रु. ३०५५५३।४१ स्थानीर् 
सचञ् िि कोषमा र्फिाा गनुापने सर्हि अनदुान रकम प्रस्िाव गरे बाहेक असम्बचधधि शीषाकमा 
गरेको खिा छानबीन गरी र्फिाा हनु ुपदाछ ।     
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32.  पातलकाको वडा कार्ाालर् १ र २ अधिगाि प्रहरी पोष्ट वधसाह तनमााण उपभोक्ता सतमतिसाँग 
स्वीकृि लगि अनमुान रु. ८१५२५४.८३ मा उपभोक्ताको अंश १० प्रतिशि रहने गरी 
नगरपातलकाबाट अनदुान ददने सम्झौिा भए बमोचजम उपभोक्ताको प्रार्वतधक बील एवं कार्ा 
सम्पध न प्रतिवदेन रु. ९८३७७९.५६ पेश भई उपभोक्तालाई अचधिम बील भकु्तानी गदाा 
सम्झौिा रकममा नबढ्न ेगरी रु. ६७९६१८ मार रकम भकु्तानी भएको देचखर्ो। उपभोक्ता 
सतमतिसाँग सम्झौिा गरी ददएको कार्ाको भेरीएसन थप गना सर्कने व्र्वस्था सावाजतनक खरीद 
तनर्मावली, २०६४ तनर्म १२० अधिगाि नरहेको अवस्थामा स्वीकृि सम्झौिा भधदा बढीको 
कार्ा सम्पध न प्रतिवेदनका आधारमा भकु्तानी भएको रु. ६५१६४.९८ असूल हनु ुपदाछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६५१६४.९८ 

33.  मातलका टोल खेल मैदानमा ढल तनमााण कार्ा नगरपातलका ६० प्रतिशि र प्रदेश सरकारको 
४० प्रतिशि म्र्ाचिङ्ग फण्ड समावेश गरी कूल लागि अनमुान रु. ६२७६५०० स्वीकृि भई 
र्ोजना कार्ााधवर्नमा आएकोमा BOQ मा स्वीकृि ८ वटा Items मध्र् े माटो र्फतलङ्ग गने, 
सार्ट सफा गने, र्टाको सोतलङ्ग गने ३ वटा आर्टमको (करीब ३५ प्रतिशि मार) कार्ा 
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गरेको अवस्थामा रतनङ्ग बील रु. २३१२८३९ बराबरको कार्ा आंचशक रुपमा गरेर, भए गरेको 
कामको मापन मूल्र्ाङ्कन गरी वडा अध्र्क्षको तसफाररसका आधारमा भकु्तानी ददई बााँकी ६५ 
प्रतिशि कार्ा नगरी र्ोजना अधरुो छाडेको देचखर्ो । सम्झौिा गने ढल तनमााण उपभोक्ता 
सतमतिलाई सम्झौिाका शिा बमोचजम थप कार्ा सम्पध न गना लगाई र्ोजना सम्पध न गनुापनेमा 
प्रार्वतधकले गरे भएको कामको तबल िथा कार्ा सम्पध न बनाई आंचशक रकम भकु्तानी ददई 
र्ोजना अलपर पाने प्रार्वतधक िथा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई चजम्मेवार र जवाफदेही बनाई 
बााँकी कार्ा सम्पध न गना आवश् र्क तनदेशन ददई र्ोजना सम्पध न गनुा पदाछ।   

34.  पातलकाको वडा नं. १० ढल तनमााण र्ोजना शहरी र्वकास कार्ाक्रमको बजेटबाट कार्ााधवर्न 
हनुे गरी तनमााण व्र्वसार्ी श्री नागाजुान तनमााण सेवासाँग रु. ३४८०७५४०३ (भ्र्ाट बाहेक) 
तमति २०७६।२।१७ को कार्ाादेशबाट तनमााण कार्ाको चजम्मेवारी ददएको देचखर्ो । गि वषा 
ठेकेदारको र्ढलाससु्िीले तमति २०७६।६।१५ मा सम्पध न गनुापने कार्ा िोर्कए बमोचजम हनु 
नसकी शहरी र्वकास कार्ाक्रमको र्वतनर्ोजन बजेट रु. १६९७९०५ (भ्र्ाट बाहेक) भकु्तानी भै 
बााँकी बजेट र्िज भएको । उक्त ठेक् का तमति २०७६।६।१५ मा सम्पध न हनु नसकी गि 
वषा अधरुो रहेकोमा उक्त र्ोजनाको लातग र्स वषा शहरी र्वकास आर्ोजनामा बजेट तबतनर्ोजन 
नभएको र ठेकेदारको म्र्ाद समिे थप भएको देचखएन । िर उक्त ठेक् काको म्र्ाद थप नगरी 
कार्ाालर्ले वषााधिमा तनज ठेकेदारलाई नगपातलकाले आधिररक स्रोिबाट रु. १०९७७३१ 
(भ्र्ाट समिे) भकु्तानी ददई बााँकी कार्ा अधरुो अवस्थामा छाडेको, ठेकेदारबाट उक्त कार्ा 
गराउन सक्ने अवस्था नदेचखएको, तनर्मानसुार ठेक् का िोड्ने कार्ावाहीको प्रकृर्ा समिे 
कार्ाालर्बाट अगाडी नबढाएको अवस्था छ। म्र्ाद समाप्त भईसकेका ठेक् काको भकु्तानी ददन ु
पूवा जमानि बापिको बैङ्क ग्र्ारेण्टी समेि नर्वकरण नगरी बजेट व्र्वस्था नै नभएको अवस्थामा 
स्रोिाधिर गरेर बजेट खिा गरेको रकम अतनर्तमि देखेको रु.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०९७७३१ 

35.  सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० िथा सम्झौिाको G.CC  47.1 अनसुार 
उक्त तनमााण व्र्वसार्ीको म्र्ाद थप गनुापने म्र्ाद थप गनुा पूवातनधााररि क्षतिपूतिा तलएर मार 
मनातसब मार्फकको म्र्ाद थपी तनमााण कार्ा सम्पन्न गनुापने हुाँदा सम्झौिामा उल्लेचखि ठेक् का 
अङ्क रु. ३४८०७५४।०३ (भ्र्ाट बाहेक) को अतधकिम ् १० प्रतिशिले हनुे हजााना रु. 
३४८०७५।४१ असूल गरेर मार तनमााण कार्ाको म्र्ाद थप गरी र्ोजना सम्पध न गनुापने 
देचखएको रु. 

 

 

 

 

 

३४८०७५.४ 

36.  गि वषाको दार्र्त्व भकु्तानीिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोचजम 
िाल ुबषाको बजेटले नखाम्न ेगरी खिा गना नहनु ेर खिा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र 
सम्बचधधि कोष िथा लेखा तनर्धरक कार्ाालर्बाट श्रावण १५ गिेतभर भकु्तानी बााँकीको 
तबबरण प्रमाणीि गरी राख्नपुने व्र्बस्था छ । स्थानीर् िहले २०७५।०७६ मा तबतभन्न संस्था, 
उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु. १५२४५७५० भकु्तानी ददन बााँकी तबबरण प्रमाचणि गरेको 
छैन ् । आ.व. २०७६।०७७ को बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था 
नगरेको अबस्थामा समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पार्र्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने गरी 
र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारण तनकै ठूलो रकम भकु्तानी ददन बााँकी 
रहेको देचखएकोले बार्षाक बजेटले बहबुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स 
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प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनु ेगरी खिा नहनु ेव्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।  
भौ.नं.तमति ठेक् का नं. ठेकेदारको नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम रु. 
१७९÷०७७।३।१७ १०,०७५।०७६ चशवशङ्कर 
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डेभलपसा 

वडा नं. ५ 
कार्ाालर् भवन 

३०३४७४६।७३ 

१६÷०७६।७।२८ ४,०७५।०७६ नागाजुान तनमााण 
सेवा 

सर्पङ्ग कम्पलेक्सन ५५००७४।७४ 

१४÷०७६।७।१९ २७,०७५।०७६ डागशे् वर तनमााण 
सेवा 

वन सतमति खजवुा 
सडक 

३२००२५९।२३ 

३७÷०७६।९।२३ ९,०७५।०७६ आर.पी.कधस्ट्र
क्सन 

वडा नं. १ भवन १२७६११७।९६ 

जम्मा १५२४५७५०  
37.  भगविी सामूदार्र्क वन उपभोक्ता सतमति वडा नं. ८ साँग मानव वधर्जधि ुद्बधद्ब व्र्वस्थापन एवं 

खाद्यवाली सरुक्षा कार्ाक्रम अधिगाि मेसवार्र जाली लगाउन े कार्ा सम्पध न गरी प्रार्वतधक 
बीलको आधारमा रु. ४५७२३०।३५ भकु्तानी भएको छ। बोडार वार्र, ग्र्ावीर्न िार, एङ्गल 
जस्िा सामानहरुको उपभोक्ताले पेश गरेका बीलका आधारमा परीक्षण गदाा मेशवर्र १.७ Sqm 
मा ३.१ केजीको नमास अनसुार १ Sqm जाली िर्ार गना २.२९ केजी िार लाग्ने दर 
र्वश् लेषणको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन अनसुार १२०७.७१ Sqm कार्ा भएकोमा प्रति Sqm २.२९ 
केजीका दरले जम्मा २७६५.६५ केजी िार खपि हनु ेदेचखधछ । िर उपभोक्ताको खरीद बील 
७८३.६० केजी मार रहेकोले मूल्र्ाङ्कन भधदा घटी १९८२.०५६ केजी िार उपर्ोग नभएको 
देचखंदा प्रति केजी रु.१२४ का दरले नपगु िारको रकम रु. २४६३६९।५५ बील बेगर 
मूल्र्ाङ्कन गरी बढी भकु्तानी ददने प्रार्वतधक कमािारीलाई चजम्मेवार र जवाफदेही बनाई आवश् र्क 
प्रमाण पेश गनुापने अधर्था सम्बचधधि सतमतिबाट असूल हनु ुपदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४६३६९.५
५ 

38.  आर.तस.तस. ग्र्ार्वर्न जाली उ.स. बेलडाडी पचश् िमलाई मानव वधर्जधि ु द्बधद्ब व्र्वस्थापन 
सरुक्षा कार्ाक्रम अधिगाि मसेवार्र जाली लगाउने कार्ाको सम्झौिा गरी २ लार्न काडे िार 
तमडीर्म कोटेड िार, एङ्गल, मेसवार्र समेिका सामान सर्हिको प्रार्वतधक बील बमोचजम रु. 
४८९४२९ भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ताले पेश गरेका सामानको बील र प्रार्वतधकले प्रमाचणि 
गरेको बीलको पररमाण अनसुार जातलको मारा घटी देचखर्ो । मेसवार्र १ Sqm का लातग 
२.२९ के.जी. लाग्न ेदर र्वश् लेषणको नमास अनसुार प्रार्वतधक बील अनसुार ५६० Sqm  का 
लातग १२८२.४० के.जी. GI िार लाग्नमेा उपभोक्ताले ७८३.६० के.जी.को मार जाली 
खरीदको बील पेश गरेकोले ४९८.८ के.जी. िार मापन गरेको, प्रार्वतधकको बील भधदा धरू्न 
देचखएकोले घटी मापन भएको प्रति के.जी. २४८.६० का दरले हनु े रु. १२४००१।६८ 
रकम सामान उपर्ोग बेगर बढी भकु्तानी गएकोले प्रार्वतधक कमािारीलाई चजम्मेवार बनाई 
आवश् र्क प्रमाण पेश गनुापने अधर्था गनुापने रु.  
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39.  परामशा खिा भकु्तानीिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा सावाजतनक 
तनकार्मा कार्ारि जनशचक्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ामा आवश्र्क्ता 
अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खरीद गनुापने 
व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले देहार् अनसुारका परामशा सेवाको खरीद गदाा प्रार्वतधक 
प्रस्िाव माग गरी सो को मूल्र्ाङ्कनबाट उतिणा परामशा दािालाई आतथाक प्रस्िाव समिे मागी 
प्रतिस्पधाात्मक र्वतधबाट छनौट गनुापनेमा खेल मैदान, कोलोपरे सडक, फोहोर मैला व्र्वस्थापन 
लगार्िका ८ र्ोजनाहरुको DPR Drawing desigen, cost estimate लगार्िका प्रार्वतधक 
कार्ाको नमास बेगर बजेटको आधारमा प्रस्िाव माग गरी सोझै खरीद गरी रु. ३९,८२,४०६ 
खिा लेखेका छन ्। नगरपातलकाले स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्न ेिथा दीघाकालीन पजुी तनमााण 
हनुे मागमा आधाररि आर्ोजनाको लाभ लागि एकीन गरी उपलब्ध जनशचक्तबाट हनु नसक्न े
कार्ाको लातग प्रतिस्पधााको माध्र्मले परामशा सेवा खरीद गनपुनेमा सो गरेको देचखएन । 

भौ.नं. तमति परामशा दािाको नाम परामशा सेवा भकु्तानी रकम 

३०÷०७६।९।१८ प्र्ाराडार्ज र्.क.प्रा.तल. सडक तडपीआर ८७८३७ 

१८÷०७६।८।११ सैपाल र्चधजतनर्ररङ्ग प्रा.तल. र्पपलाडी सडक तडपीआर (२.७७ 
र्कमी) 

९९९४५ 

२१०÷०७७।३।२३ पेसो कधसल्टेधट प्रा.तल. नगर अस्पिाल तडपीआर  ९९७७९० 

१२÷०७६।७।८ बार्नरी र्चधजतनर्ररङ्ग 
सोसलुन प्रा.तल. 

खेलमैदान तडपीआर  ३४९६२२ 

५३÷०७६।१०।१६ अर्वाट र्चधजतनर्ररङ्ग 
कधसल्टेधसी प्रा.तल. 

वडा नं.९, २ सडक तडपीआर  ४८८०४७ 

३८÷०७६।९।२३ अनफोलो र्चधजतनर्ररङ्ग 
कधसल्टेधसी प्रा.तल. 

वडा नं.९ का शाखा सडक 
तडपीआर (४.४९ र्कमी)  

३९९५६७ 

२०९÷०७७।३।२३ स्पेश र्चधजतनर्ररङ्ग सतभासेज फोहोर व्र्वस्थापन सार्ट तडपीआर  ९७२२८१ 

३७४÷०७६।३।३१ स्पेश र्चधजतनर्ररङ्ग सतभासेज झलारी बञ् जररर्ा सडक (६.७५ 
र्कमी) 

५८७३१७ 

जम्मा ३९८२४०६ 

  

 

40.  अमानिबाट सडक ममाििः सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरीद गदाा 
प्रतिस्पधाा सीतमि हनुे गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरीद गना नहनुे व्र्वस्था छ । ऐनको व्र्वस्था 
र्वपरीि र्स वषा पातलकाबाट प्रतिस्पधाा बेगर सोझै पदातधकारी वा कमािारीलाई परीिालन गरी 
सडक ममाि गरेको पार्र्ो । टुक्रा पारी सोझै अमानिबाट गररएको खरीद कार्ा अतनर्तमि 
देचखएको रु. 

भौ.नं.तमति ममाि गनेको नाम वडा नं. सडकको नाम भकु्तानी रकम 

२२÷०७६।९।३ केशवदत्त जोशी १० वञ् जररर्ा पलुदेचख टोटीसम्म सडक 
ममाि/ग्राभेल, माटो भने 

९५००० 

२३÷०७६।९।३ केशवदत्त जोशी १० शाखा बाटोमा ग्राभेल भने ९६००० 

२८÷०७६।९।१७ राजेधद्र र्वष्ट ११ दशरथ आ.र्व. देचख रेलडण्डीसम्म 
सडक ममामा 

९९७३६ 

४÷०७६।६।१५ केशवदत्त जोशी १० झलारी बजारको ढल सफाई १६०००० 

जम्मा ४५०७३६  

 

 

 

 

 

   
४५०७३६ 
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41.  ग्राभेल रोर्ल्टीिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) बमोचजम उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही सम दूार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, ब ील भरपाई र खिा 
प्रमाचणि गने अधर् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समूदार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बचधधि 

सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने ब्र्वस्था छ । कार्ाालर्को पेश गरेको दर र्वश्लषेणमा उपभोक्ता 
सतमिीलाई ग्राबेल खरीदको रोर्ाल्टी बापि रु. १५४७९१।४९ भकु्तानी गरेको छ । 
कार्ाालर्ले देहार्को उपभोक्ता सतमतिलाई देहार् बमोचजम ग्रावलेको कार्ा बापि रकम भकु्तानी 
गरेकोमा, संलग्न फााँटवारीमा उपभोक्ताले ग्राभेलको ढुवानी भपााई मार पेश गरेको िर रोर्ाल्टी 
ब ील पेश नगरेकोले, रोर्ाल्टी बापि उपभोक्तालाई भकु्तानी भएको रकम सम्बचधधि 
उपभोक्ताबाट असूल गर ीन ुपने रु. 

भौ.नं.तमति उपभोक्ता सतमति ग्राभेलको 
परीमाण 

दर भकु्तानी रकम रु. 

स्थानीर् पूवााधारिफा िः 
१०÷०७७।३।२५ वडा नं.८ खानेपानी ट्याङ्की 

देचख मचणकधाम पर्ाटकीर् 
सडक उ.स. 

११०.३५ ११२।५५ १२४१९.८९ 

क्षतेरर् सहरी र्वकास आर्ोजना 
१३६÷०७७।३।२९ वडा नं.८ पारीफााँटा देचख 

धारापानी बिासे सडक 
ग्राभेल 

८३९.८७ ७५ ६२९९० 

१७३÷०७७।३।१७ वडा नं.८ फूलेली एलानी 
टोल स.ग्राभेल 

३४८.४० ७५ २६१३० 

२९८÷०७७।३।२९ र्पल्लाडी फााँटा सडक ग्राभेल 
उ.स. 

५९८.०२ ७५ ४४८५१.६० 

३७७÷०७७।३।३१ ग्रामीण सडक तनमााण र्ोजना 
उ.स.(वडा नं.७ का 
सडकहरु) 

११२ ७५ ८४०० 

जम्मा १५४७९१।४९  
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42.  सबलेट कार्ािः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म १० मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमााण 
व्र्वसार्ी वा सब कधट्रर्ाक्टरबाट काम गराउन सर्कने छैन ् भने्न उल्लेख छ । कार्ाालर्ले 
देहार्का उपभोक्ता सतमतिसाँग बाटो खने्न, तडप ट्युबवले जडान गने कार्ा को सम्झौिा गरेकोमा, 
उपभोक्ता सतमतिले देहार्का तनमााण व्र्ावसार्ी माफा ि कार्ा सब कधट्याकमा ददर्ा काम 
गराएको देचखर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराउने उपभोक्ता सतमति, 
जााँिपास गने प्रार्वतधक िथा तसफाररसकिाा एवं अनगुमनकिाालाई र्स सम्बधधमा चजम्मवेार 
बनाउन ुपदाछ ।  

भौ.नं.तमति उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

ठेकेदारको नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम (भ्र्ाट 
समेि) 

२८९÷०७७।
३।२९ 

गोरेडााँडा तडप 
बोररङ्ग तनमााण 

एि.एम.एग्रीकल्िर 
बारे बेल क.तल. 

तडप बोररङ्ग 
जडान 

६५५६६१।३० 
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43.  स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमिः 
र्स वषा पूवााधार र्वकासिफा  रु. १ करोड ९८ लाख ८० हजार बजेट तबतनर्ोजन भएकोमा रु. 
१ करोड ७५ लाख ७३ हजार खिा गरी औषि ्८३ प्रतिशि र्वचत्तर् प्रगति हातसल भएको 
र्ववरण पेश भएको छ । 

                                                       (रु.हजारमा) 
खिा शीषाक बजेट तनकास/खिा र्वत्तीर् प्रगति 

प्रतिशि 

सडक िथा पूल तनमााण ६९०० ५१७६ ७५ 

िटबधध िथा बााँध तनमााण १४८० ११४० ७७ 

अधर् सावाजतनक तनमााण ११५०० ११२५६ ९७ 

जम्मा १९८८० १७५७३ 
 

उपरोक्त कार्ाक्रम अधिगाि ७ वटा र्ोजना स्वीकृि भएकोमा २ वटा र्ोजना शि प्रतिशि, ४ 
वटा ७५ प्रतिशि भधदा बढी र १ वटा ५० प्रतिशि भौतिक प्रगति भएको देचखधछ । अििः 
िोर्कएको कार्ाक्रम िौमातसक रुपमा सम्पध न गरी प्रगति हातसल गनुा पदाछ ।   

 

44.  उपभोक्ता सतमतिलाई पेश् कीिः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ७७ 
बमोचजम कार्ाालर्ले बाह्य स्रोिबाट तनमााण, खरीद कार्ा गराउाँदा तनर्मानसुार बढीमा २० 
प्रतिशि पेश् की जमानि बापि नगद वा बैङ्क जमानि तलई पेश् की ददन सर्कने उल्लेख छ । 
स्वीकृि प्रस्िाव वा लागि अनमुानका आधारमा ददन े पेश् की रकम तनम्नानसुारका उपभोक्ता 
सतमिलाई तनमााण कार्ाको लातग सम्झौिा गरेको आधारमा पेश् की जमानि बापिको बैङ्क 
ग्र्ारेधटी नतलई पेश् की उपलब्ध गराएकोले तबना बैङ्क ग्र्ारेण्टी पेश् की ददने कार्ा तनर्धरण हनु ु
पदाछ ।  

भौ.नं. तमति सतमति कामको र्ववरण सम्झौिा पेश् की 
१÷०७७।२।५ तडलासैनी मचधदर तन.उ.स.उप मचधदर तनमााण ४८२११२८।

७५ 
१३२०००० 

२÷०७७।२।२० रामेश् वर मचधदर तन.उ.स. मचधदर तनमााण १२०००९८ ३३३००० 
३÷०७७।३।१५ (RUDD) खल्ला मञ् ि गेट 

तन.स. 
गेट तनमााण २२०५००० ६६२००० 

४०÷०७६।९।२४ गौरीशङ्कर तडप बोररङ्ग उ.स. बोररङ्ग जडान  १५०००० 
३५÷०७६।९।२३ वडा नं. ८ खानेपानी िथा 

सरसफाई उ.स. 
खानेपानी िथा 

सरसफाई 
 १३०००० 

३१÷०७६।९।२१ वडा नं. १ अस्थार्ी प्रहरी 
पोष्ट तनमााण उ.स. 

प्रहरी पोष्ट तनमााण  २३०००० 

२७८÷०७७।३।२
९ 

मातलकाटोल सडक कालोपरे 
उ.स. 

सडक कालोपरे  १३०००० 

 

 

45.  उपभोक्तालाई भेरीएशन थप भकु्तानीिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म अनसुार 
उपभोक्ता वा लाभग्राहीलाई स्वीकृि लगि र्स्टमेट बमोचजम सम्झौिाबाट उपलब्ध गराएको 
तनमााण कार्ामा भेरीएसन आदेश स्वीकृि गरी तबओक्रू्मा स्वीकृि परीमाण िथा दरमा थप गरी 
भकु्तानी गना तमल्दैंन ्। कार्ाालर्ले तनम्नानसुारका उपभोक्ता सतमतिलाई िपसीलमा उचल्लचखि 
तनमााण कार्ाको स्वीकृि पररमाणमा भेरीएशनबाट बढी भकु्तानी गरेको देचखएकोले स्वीकृि 
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पररमाण भधदा बढी मापन मूल्र्ाङ्कन गरी थप कार्ाको भकु्तानी ददएको रकम अतनर्तमि 
देचखएको रु. 
भौ.नं.तमति सतमति काम स्वीकृि 

परीमाण 

कार्ा भकु्तानी 
भएको 
पररमाण 

बढी 
पररमाण 
भकु्तानी 

दर रकम 

१३÷०७७
।३।२५ 

रामेश् वर चशव 
म.तन. 

TMT 

का
र्ा 

२८१२ 
केजी 

३९९१  

केजी 
११७९ 

केजी 
११४.८

१ 

१३५३६१ 

१४÷०७७
।३।२५ 

तडलासैनी मचधदर 
तन. 

RCC 
का
र्ा 

२४४२.०
४ 

CUF 

३००२.३३ 

CUF 
५६०.२९ 

CUF 

३५५.६
० 

१९९२४० 

 TMT ५४३३.६
७ केजी 

७१७६.८२ 

केजी 
१७४३ 

केजी 
१२७.८

५ 

२२२८४२ 

जम्मा ५५७४४६  

५५७४४६ 

46.  क्षरेीर् शहरी र्वकास आर्ोजनािः र्स वषा कार्ाक्रम अधिगाि रु. १ करोड ९२ लाख ५५ हजार 
बजेट तबतनर्ोजन भई तबतभध न शीषाकमा रु. १ करोड ३९ लाख ९९ हजार खिा भएको र्ववरण 
पेश भएको छ ।  
                                                        (रु.हजारमा) 
शीषाक बजेट अतनवार्ा 

जनसहभातगिाको 
प्रतिशि 

खिा 

क्षमिा र्वकास ४२०० २० प्रतिशि 
 

सामाचजक आतथाक र्वकास लैर्ङ्गक समानिा 
सामाचजक समावेशीकरण 

८०५५ ३० प्रतिशि 
 

वािावरण संरक्षण ४१५० २० प्रतिशि 
 

सञ् िालन, ममाि अनदुान २८५० १० प्रतिशि 
 

जम्मा १९२५५ 
 १३९९९ 

र्स सम्बधधमा देचखएका थप व्र्होरा तनम्न छन ्।  
उपरोक्त बमोचजम शीषाकगि स्वीकृि कार्ाक्रम कार्ााधवर्नका लातग उपभोक्ता सतमति िथा 
लाभग्राही समदुार्को िोर्कए अनसुारको लागि सहभातगिा हनुपुनेमा सबै कार्ाक्रममा १० 
प्रतिशि मार सहभातगिा रहने गरी र्ोजनाको लागि अनमुान स्वीकृि भएकोले कार्ाक्रमले िोके 
अनसुार क्षमिा र्वकास, सामाचजक आतथाक र्वकास, वािावरण संरक्षण कार्ाक्रममा 
जनसहभातगिाको अंश धरू्न हनुे गरी (१० प्रतिशि मार) सम्झौिा गरेर कार्ाक्रम सञ् िालन 
गरेको छ । लचक्षि सहभातगिामूलक कार्ाक्रमको कार्ााधवर्नमा धरू्न श्रम अंश समावेश गरी 
तनदेचशकाले िोके भधदा फरक र्कतसमबाट र्ोजना कार्ााधवर्न हनु ुउपर्कु्त देचखएन ।  

 

47.  पातलकाको वडा नं. ७ टोटी नाला िटबधध तनमााण उ.स. साँग लागि र्चस्टमेट रु. 
७५६२०८।८६ स्वीकृि गरी िारजालीका ढुङ्गा भने कार्ा सम्झौिा अनसुार सञ् िालन गरेकोमा 
उपभोक्ताको बील िथा कार्ा सम्पध न प्रतिवदेन अनसुारको मूल्र्ाङ्कन रु. ७५१९३१।०५ पेश 
भएकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको बील बमोचजम रु. ५९८५८४ भकु्तानी हुाँदा २७०१ केजी GI 
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िारको बील पेश भएको, लगि र्चस्टमेट अनसुार २९०४.५८ केजी िार लाग्न ेनमास अनसुार 
देचखएकोले तबतभध न सार्जका ९ वटा जाली कम भरेको देचखर्ो । प्रति जालीको स्वीकृि दर 
रु. ४८५५।३० ले बील बेगर भकु्तानी भएको जालीको रु. ४३६९८ िथा उक्त जालीमा 
लगि र्चस्टमेट अनसुार १९२ घमी ढुङ्गा लाग्नमेा ९ वटा जालीको अनपुातिक ढुङ्गा बढी भरेको 
११.१६ घ.मी. प्रति घमी २५७।५० ले रु. २८७५ समेि रु. ४६५७३ बढी भकु्तानी 
भएकोले घटी जालीको प्रमाण पेश गनुापने अधर्था असूल हनुपुने रु.   

 

 

 

 

 

४६५७३ 

48.  शहरी र्वकासिः झलारी तससैर्ा पूल उत्तर िटबधध तनमााण उ.स.लाई िारजालीमा ढुङ्गा भने 
कार्ाको रु. ८४७२२४ भकु्तानी भएकोमा लगि र्चस्टमेट अनसुार तबतभध न सार्जका जालीमा 
४३०८.६६ केजी GI िार लाग्ने गरी र्र्ष्टमेट भए अनसुार िारजाली र ढुङ्गा भने कार्ाको रकम 
भकु्तानी हुाँदा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको GI िारको बील अनसुार २६३० केजी मार खपि 
भएको देचखर्ो । प्रार्वतधक बीलमा मापन मूल्र्ाङ्कन गरे अनसुारका जालीको र्हसाब गदाा 
१६७८ केजी GI िार घटी देचखएकोले उक्त िारबाट िर्ार हनुे ४३ थान जाली कूल 
मूल्र्ाङ्कनमा घट्ने देचखर्ो । प्रति जाली रु.४८५६.३० दरका आधारमा घटी देचखएका ४३ 
थान जालीको रु.२१०३४९।९० िथा उक्त जालीमा प्रति घमी ढङ्गा भने दर २५३.५३ को 
दरले रु. ३२९४१ समेि घटी जाली प्रर्ोग भई भकु्तानी भएको रु. २४३२९० को अपगु 
जालीको प्रमाण पेश गनुापने अधर्था उपभोक्ता सतमतिबाट असूल हनु ुपदाछ ।    
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49.  मीिेरी पूल Double Slab कल्भटा तनमााण कार्ा स्वीकृि लगि र्चस्टमेट रु. ५३४४८९३।७१ 
को तनमााण व्र्वसार्ी अचस्मिा तबल्डसा एण्ड कधसल्टेधसी प्रा.तल.लाई तमति २०७५।६।३० 
सम्ममा सम्पध न गने गरी ठेक् का सम्झौिा रु. ५१७१५९१।०० (भ्र्ाट बाहेक)मा तनमााण 
कार्ा आदेश ददएकोमा गि वषासम्म रु. ४१२५७९१।९७ भकु्तानी भएको, र्स वषा रु. 
११९५८७८।५९ समिे कूल रु. ५३२१६३९ भकु्तानी भएको छ । तनज ठेकेदारको 
सम्झौिा बमोचजमको म्र्ाद समाप्त भई प्रथम पटक थप गरेको म्र्ादमा समेि तनमााण कार्ा 
सम्पध न गरेको देचखएन । अचधिम रतनङ्ग बीलमा उक्त पलुको र्वस्ििृ अध्र्र्न प्रतिवेदन अनसुार 
(RCC कचधक्रट PCC For RCC) परीमाणको १ प्रतिशि डण्डीको खपि हनु े उल्लेख भएकोमा 
अचधिम बीलमा तमति २०७५।९।२० मा भेरीएसनको लातग तनवेदन पेश साथ दोस्रो पटक 
तमति २०७६।६।३० म्र्ाद थप गरी डण्डी बरृ्द्ध भएको भनी भेररएसन माग गरेको देचखर्ो । 
RCC को परीमाण 44.23 घ.मी. रहेकोमा TOR को पररमाण १ % of  PCC for RCC अनसुार 
बीलको मूल्र्ाङ्कनमा ३७०२।७८ पेश गरेकोले तनर्मानसुार ३४३६.०६ केजी डण्डी लाग्न े
देचखधछ । ठेक् काको २, २ पटक म्र्ाद थप गरेको, Work Schedule अनसुार तनमााण कार्ाको 
प्रगति गना नसक्न े ठेकेदारलाई ठेक् काको म्र्ाद सर्कए पतछको बीलको आधारमा भेरीएसन 
आदेश जारी गरी १६६०.७२ केजी डण्डीको प्रति के.जी. ९० का दरले रु. १५००४८ थप 
भकु्तानी ददएको रकम अतनर्तमि देचखएको रु. 
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50.  अनगुमन भत्तािः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ िथा पदातधकारी सेवा सरु्वधा ऐन, 
२०७५ मा पदातधकारीहरुले अनगुमान भत्ता पाउने सम्बधधमा कुनै व्र्वस्था रहेको देचखदैन ्। 
कार्ाालर्ले तनम्न कार्ाक्रममा भ्रमण आदेश बेगर अनगुमन भत्ता भतन खिा देखाएको रकम 
असूल दाचखला हनुपुने रु. 

       
 

        

         ३४००० 
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गो भौ कार्ाक्रम र्ववरण रकम रु. कर कट्टी पतछको रकम रु. 
६३।२०७६।११।१२ लचक्षि समहुमा आम 

औषधी खुवाउने 
कार्ाक्रम २० जना 

२४००० २०४०० 

१३९।२०७७।३।२४ सामदुार्र्क आर्ोजना 
कार्ाक्रम ४ जना 

१६००० १३६०० 

                                                            
जम्मा 

३४००० 

 
51.  आगधिकु सहजकिाा भत्तािः स्थानीर् शासन सञ् िालन ऐन, २०७४ िथा अधर् कुन ैपतन कानूनी 

व्र्वस्थामा पदातधकारीहरुलाई कार्ाक्रम संर्ोजन बापि सहजकिाा भत्ता ददने व्र्वस्था रहेको 
देचखदैन ् । कार्ाालर्बाट तनम्न कार्ाक्रमहरुमा तनर्म र्वपररि भकु्तान भएको रकम 
सम्बचधधिबाट असूल दाचखला हनुपुने रु. 
गो. भौ. र तमति   कार्ाक्रम र्ववरण रकम रु कर कट्टी 

पतछको 
रकम रु 

२८।२०७६।७।१४ स्वास्थ्र् शाखाको िौमातसक सतमक्षा कार्ाक्रम १६००० १३६०० 

६६।२०७६।९।२३ र्पिाम्वर स्वास्थ्र् िौकी।प्रजनन स्वास्थ्र् कार्ाक्रम २४०० २०४० 

११३।२०७६।११।२३ जधमाधिरका लातग सेटलाईट सेवा कार्ाक्रम ९००० ७६५० 

                                                  जम्मा २३२९०  

       
 

 

    २३२९० 

52.  कार्ापर बेगरको प्रचशक्षण भत्तािः कार्ाालर्ले सञ् िालन गरेका तनम्न कार्ाक्रमहरुमा कार्ापर 
बेगर नै प्रचशक्षण भत्ता बापि बझेुको रकम असूल दाचखला हनुपुने रु.  
गो. भौ. र तमति  कार्ाक्रम र्ववरण रकम रु कर कट्टी 

पतछको रकम 
रु. 

८८।२०७६।१०।२६ हाचत्त पार्ले रोग र्वरद्दको आम औषधी र्विरण 
कार्ाक्रम वडा न १,२,१२ मा ८ शेसन 

८००० ६८०० 

९३।२०७६।१०।२८ हाचत्त पार्ले रोग र्वरद्दको आम औषधी र्विरण 
कार्ाक्रम र्पपलाडी स्वास्थ्र् िौकी ६ शेसन 

६००० ५१०० 

२२६।२०७७।३।२९ साक्षर नेपाल अतभर्ान ५ ददन े अतभर्ान १६ 
शेसन 

३९००० ३३१५० 

५२।२०७७।३।२९ नपा 
चशक्षा 

र्वद्यालर् कमािारी प्रशासतनक िथा आई तस र्ट 
सम्वचधध िातलम ८ शेसन 

१२००० १०२०० 

१२।२०७६।८।२९कॄर्ष 
नपा 

आल ु िरकारी िथा मसला वातल र्वकास 
कार्ाक्रम ५ वटा घचुम्ि िातलम २० शेसन 

२०००० १७००० 

                                                   जम्मा ७२२५०  

          
       ७२२५० 

53.  ठेक्का व्र्बस्थापनिः सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ बमोचजम सावाजतनक 
खरीद व्र्बस्थापनका लातग सोझै खरीद, तसलवधदी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट 
गनुापने व्र्बस्था छ । नगरपातलकाबाट सञ् िातलि र्ोजनाको तनमााण कार्ा देहार् बमोचजम 
भएको देचखधछिः 
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कुल तनमााण 
खिा 

सोझै खरीद 

तसलबधदी 
दरभाउपर 

बोलपर 

िेश्रो िौमातसकमा व्र्वस्था 
भएको 

संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम संखर्ा रकम 
     २४ ३०२६

९१६४ 
७ ३५७९५५०२ 

 
54.  बार्षाक खरीद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले 

िोकेको सीमाभधदा बढी रकमको खरीद गदाा िोर्कए बमोचजमको खरीद गरुु र्ोजना र वार्षाक 
खरीद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभधदा बढीको खरीद गदाा गरुु र्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले 
बार्षाक १० लाखभधदा बढीको खरीद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । 
र्स नगरपातलकाले तबतभध न शीषाक अधिगाि वार्षाक रु. ४५ करोड २ लाख                
पूाँजीगि खिा/खरीद तनमााण कार्ा गरेको छ । नगरपातलकाले आफ्नो खरीद तनर्मावली 
नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोचजम बार्षाक खरीद र्ोजना र गरुु र्ोजना नबनाई 
खरीद कार्ा गरेको देचखर्ो । अििः नगरपातलकाले उक्त तनर्मावली बमोचजम खरीद र्ोजना/गरुु 
र्ोजना बनाई व्र्वचस्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खरीद कार्ा गनुापदाछ । 

 

55.  सवारी साधन खररदिः–  स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४, केधद्रीर् सरकार र िालकु 
सङ्घीर् मधरालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आधिररक आम्दानीबाट मार 
सवारी साधन खरीद गनुा भतनएकोमा केधद्रीर् सरकारको र्वचत्तर् समानीकरण अनदुानको मौज्दाि 
रकमबाट भकु्तानी ददन तमल्ने देचखदैन ् । अथा मधरालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा 
कार्ााधवर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पचत्त हस्िाधिरण सम्बधधी तनदेचशका, २०७४ को 
तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरार्एको बजेट िथा स्रोि साधनबाट 
कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खरीद गना नपार्ने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार नगरपातलकाले 3 थान दईु पाङ्ग्ग्र ेसावरी साधन 
खरीदमा रु. 711522।13 खिा गरेका छन ्। 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

1  मोटरसार्कल 3 711522।13  

 

 • कर दस्िरु एवं आधिररक आर्िः  

56.  आर्को अनमुानिः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोचजम स्रोि अनमुान 
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हनु े आधिररक आर् समेिको 
ब्र्वस्थापन गना सक्न े ब्र्वस्था छ । नगरपातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा 
आधिररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु बापि अनमुातनि रु. 19,500,000।- 
आर् प्राप्त हनुे प्रके्षपण गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।०७७ मा रु. 14549738.68 अथााि ्
अनमुान भधदा 25.38 प्रतिशि कम आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अधर् स्रोिको समिे 
पर्हिान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्द्ध गनेिफा  र्वशषे ध्र्ान ददन 
आवश्र्क देचखएको छ । 
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57.  आधिररक आर्िः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोचजम स्रोि अनमुान 
िथा बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हनु े आधिररक आर् समेिको 
व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले आतथाक वषा २०७६।०७७ मा केधद्रीर् 
अनदुानबाट गरेको खिाका िलुनामा आधिररक आर्को चस्थति देहार् बमोचजम छ । 

रु हजारमा 
केचधद्रर् अनदुानबाट खिा आधिररक आर् आधिररक आर् प्रतिशि 

३६०२२८८६१ 14549739.00 ४.०४ 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केधद्रीर् अनदुानबाट भएको खिाको िलुनामा 
आधिररक आर्को र्हस्सा ४.०४ प्रतिशि मार रहेको छ । नगरपातलकाको आधिररक आर् 
संकलनको दार्रालाई फरार्कलो पादै आधिररक आर् बरृ्द्ध गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देचखधछ ।   

 

58.  कर िथा शलु्क असलुीिः– स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 
५९ मा एकीकृि सम्पचत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
र्वटौरी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी चस्थति 
तनम्नानसुार रहेको देचखधछ । 

आर् शीषाक अनमुान असूली असूली प्रतिशि 

सम्पचत्त कर 1,000,000.00 782182.5 78.22 

मालपोि (भतुमकर) 5,000,000.00 2795852.77 55.92 

घर जग्गा वहाल कर 300,000.00 694242.7 231.41 

व्र्वशार् कर 2,200,000.00 320890 14.59 

प्राकृतिक स्रोि उपर्ोग 
कर 0 0 0 

क.ढंुगा, तगट्टी, वालवुा 
तबक्री 2,000,000.00 0 0 

ख. वन पैदावारवाट 
रोर्ल्टी 1,000,000.00 0 0 

सवारी साधन कर 500,000.00 51101 10.22 

तबज्ञापन कर 50,000.00 76000 152.00 

घरजग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्क 300,000.00 0 0 

सेवा शलु्क 550,000.00 1162002 211.27 

आर्स्रोि प्रमाचणि 500,000.00 0 0 

चशक्षा पररक्षा सेवा शलु्क 50,000.00 45600 91.20 

व्र्क्तीगि घटना दिाा 
शलु्क 100,000.00 93650 93.65 

नािा प्रमाचणि 50,000.00 2700 5.40 

वहाल र्वटौरी शलु्क 1,000,000.00 196717 19.67 

अधर् शलु्क िथा दस्िरु 800,000.00 194043 24.26 

अधर् र्वकी 1,000,000.00 757550 75.76 

तसफाररस दस्िरु 2,000,000.00 1819351 90.97 

भाडा िथा वहालवाट प्राप्त 300,000.00 63250 21.08 

नक्सा पास दस्िरु 500,000.00 710487.71 142.10 
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अधर् राजश्व 100,000.00 4784119 4,784.12 

कवाडी कर 100,000.00 0 0 

फोहर कर 100,000.00 0 0 

जम्मा रकम रु 19,500,000.00 14549738.68 74.61 

नगरपातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वचस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उचल्लचखि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने 
अवस्था देचखएन ।िसथा आफ्नो के्षरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा 
ल्र्ाउन ुपदाछ । 

59.  तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुाको करिः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा 
१, १ (ि), ३ र ४ मा ढुङ ग्ा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको 
दोहोरो अतधकार रहने, करको दर सम्बचधधि प्रदेशले तनधाारण गरी स्थानीर् िहहरुले सङ्कलन 
गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग  ू गरेको कानून अनसुार 
बााँडफााँड हनुे गरेको देचखधछ । िर उक्त दफा सङ्घीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी 
दफा ६२ (क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढुङ्गा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो 
सचञ् िि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको िर 
सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारण सो करको 
बााँडफााँडमा अस्पष्टिा देचखएको अवस्थामा उक्त दफा ६२ (क) र्वपररि हनु े गरी सङ्घीर् 
मधरीपररषद्ले ढुङ ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बधधी मापदण्ड, 
2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था देचखर्ो । स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी 
सो करको सङ्कलन िथा बााँडफााँड गनुापदाछ । 

 

60.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने 
चजम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनु ेव्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाबाट रतसद ठेलीहरु छपाई 
गरेर वडा कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख नगरपातलकामा आएको देचखएन । 
अतधल्लो आ.व.को बााँकी के कति छन एकीन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन 
स्विातलि प्रणातल जडान गरी राजस्व सङ्कलन गनेिफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ ।अििः 
कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्धरण िथा राजश्व असलुीलाई स्विातलि प्रणाली माफा ि ्
ब्र्वस्थापन सम्बधधमा र्वशषे ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देचखर्ो । 

 

61.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ अनसुार कुन ै पतन संस्था वा कार्ाालर्ले प्राप्त गरेको 
आधिररक आर् बैङ्ग खािा वा प्राप्त राजश् वको र्ववरण अनसुार वषााधिमा तभड्न ुपने हधुछ । 
नगरपातलकाले आधिररक आम्दानी एउटै खािा सचञ् िि कोषमा दाचखला गरेकोले कुन कुन 
शीषाकमा कति आम्दानी प्राप्त भर्ो, वडागि रुपमा कति आम्दानी भर्ो सो को र्कीन र्ववरण 
पातलकासाँग नभएकोले प्राप्त आर् बैङ्क वा र्ववरणसाँग छुट्टाछुटै्ट खािा व्र्वस्थापन गरी शीषाक 
छुट्याई र्ववरण तभडाउन ु पने देचखधछ । पातलकाले आधिररक राजश् वबाट रु. १४५४९७३९ 
प्राप्त गरेको देखाएपतन र्हसाब तमलान भएको पार्एन । आर्को र्ववरण व्र्वचस्थि गनुा पदाछ । 

 

62.  राजश्व दाचखला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोचजम चजम्मवेार 
व्र्चक्तले आफ्नो चजम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दाचखला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
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व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दाचखला नगरेमा 
सम्वचधधि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म 
र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दाचखला गना लगाउन ेर १५ ददन भधदा 
र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दाचखला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार 
प्रितलि कानून बमोचजम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न ेव्र्वस्था छ । कार्ाालर् 
अधिगाि वटा वडा नगरपातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको अवतध तभर दाचखला गरेको छैन ्। र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैङ्क दाचखला 
भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानबीन गरी, जररवाना रकम असूल गनुापने देचखधछ । कार्ाालर्ले 
सम्पूणा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आधिररक राजश्व रकम र बैङ्कमा दाचखला गरेको 
र्ववरणमा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

63.  व्र्वसार् करिः- स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले 
आफ्नो कार्ाक्षरे तभर रहेका तबतभध न व्र्वसार् गने व्र्चक्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने 
व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरण शलु्क बापि कर 
सङ्कलन नगरेको र नगरपातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको 
छैन ् । िसथा, नगरपातलकाले आफ्नो क्षरे तभर सञ् िालनमा रहेका सम्पूणा व्र्वसार्ीको 
अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

64.  र्ोजना कार्ााधवर्निः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, 2074 को दफा 24 बमोचजम स्थानीर् 
िहले र्ोजना िजुामा एंव स्वीकृि गदाा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना 
छनौट गरी प्राथतमर्ककरणका आधारमा र्ोजना स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था उल्लेख छ । साथै 
र्ोजना बनाउदााँ मध्र्म र द ीघाकातलन प्रकृतिका र्ोजनाको सूिी समेि िर्ार गरी 
कार्ााधवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था भएकोमा सो अनसुार नगरपातलकाले र्ोजनाको प्राथतमकरण 
गना नसकेको, प्रतिफल ददन सक्ने उत्पादनमूलक र्ोजना कार्ााधवर्न गनुाको सट्टा र्विरणमूखी, 
वास्पीकरण हनुे खालका नतिजा एक ीन गना नसर्कने र्ोजनालाई बढावा ददएको अवस्था छ । 
र्स्िा र्ोजना सालवसाली कार्ााधवर्न गरी सम्पध न हनु नसकेका, गरे भएको लगानी अधरुा 
अपरुो अवस्थामा र्थास्थच तिमा छोडेकोले अनतु्पादनक लगानी भएको अवस्था कार्म छ । 
द ीघाकालीन महत्वका बहवुर्षार् र्ोजनामा लगानी बढाउनेिफा  नगरपातलकाको ध्र्ान जान ुपदाछ 
।  

 

 सशिा कार्ाक्रमिफा िः  

65.  औषधी खररदिः– सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 
रु. २० लाख रुपैर्ााँसम्मको औषधीजधर् मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रर् स्िरको समािार परमा 
सूिना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खरीद गना सर्कने व्र्वस्था छ । िर स्थानीर् 
िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ा बेगर रु. ३०,१०,१२६ को औषधी सोझै खरीद गरेको छ । र्स 
सम्बधधी देचखएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्

 

65.1.  खरीद गरेका उक्त औषधी कुन औषधी कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्ष्ट्रर्  
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परपतरकामा प्रकाशन समिे भएको नदेचखएको । 

65.2.  आपूतिा हनुे औषधी डव्ल.ुएि.ओ. सर्टफार्ड हनुपुने औषधीको उत्पादन तमति, ब्र्ाि नं. र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बचधधि र्वषर् र्वज्ञबाट मिुलु्का उठाई राख ने नगरेको िथा उक्त 
औषधी तबक्रीको लातग होर्न खलुाएको प्रमाण समावशे गरेको छैन ्। 

 

65.3.  आपूतिा भएका औषधी एवम ् सचजाकल समान स्टोर दाचखला हनुअुचघ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण औषधीको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बधधमा एकीन गना सर्कएन । 

 

65.4.  औषधीको चजधसी र्किावमा आम्दानी बााँध्दा खरीद गरेको र चजल्लाबाट हस्िाधिरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वचस्थि रुपमा आम्दानी बााँध्ने गरेको छैन ्। 

 

65.5.  औषधीको खिा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथा, औषधीको खरीद, आपूिी, दाचखला िथा खिाको र्ववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख 
राख्न,े िोर्कएको गणुस्ि अनसुारकै औषधी प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िाधिरण िथा 
खरीद गररएको औषधीको र्ववरण खलु्न ेगरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अधत्र्मा बांकी 
रहेको औषधीहरु चजम्मवेारी चजधसी अतभलेख व्र्वचस्थि गनेिफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

66.  प्रधानमधरी रोजगार कार्ाक्रमिः–  स्थानीर् िहमा सूिीकृि बेरोजगार व्र्चक्तलाई धरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि ् नागररकको जीवन र्ापनमा 
सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर् िह तभर प्रधानमधरी रोजगार कार्ाक्रम सञ् िालनमा रहेको छ। 
प्रधानमधरी रोजगार कार्ाक्रम सञ् िालन तनदेचशका, २०७५ को दफा २(१) बमोचजम 
नगरपातलकाले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सूिीमा समावशे भएकाहरुलाई 
प्राथतमर्ककरण गरी प्राथतमकिाक्रम अनसुार कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई 
रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन ्। 
उक्त कार्ाक्रममा िलबमान खिामा रु. ४६७,८७० बाहेक अधर् कार्ाक्रम सञ्चातलि भएका 
छैनन ् । कार्ाक्रम सञ् िालनको लातग तनर्कु्त जनशचक्तलाई कार्ाक्रम सञ् िालन नगरी 
प्रशासतनक खिा मारै हनु ुउपर्कु्त देचखएन ।  

 

 समानीकरण पूाँचजगििफा िः  

67.  कचधटधजेधसी खिाको अतभलेख : सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० (७) 
अनसुार लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कचधटधजेधसी 
खिा समावसे गना सर्कने र नेपाल सरकार अथा मधरालर्को तमति २०७०।१।१५ को 
तनणार्अनसुार खिा गदाा पूाँजीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अधर् सानातिना खिा ३ प्रतिशिभधदा 
नबढ्न े गरी खिा गना सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ााधवर्न गने 
क्रममा प्रत्र्ेक कार्ाक्रम खिाबाट ३ प्रतिशिका दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको  
छ । कार्ाालर्ले आ.व. २०७६/०७७ मा कधटीधजेधसी बापि रु. 10,13,126।- खिा 
गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कचधटधजेधसी खिाको अतभलेख खडा गरी 
राख्न ु पनेमा राख्न े गरेको छैन ् । तनर्मावलीले िोके अनसुारको खिामा तनर्धरणका लातग 
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र्ोजनागि कचधटधजधेसी खािा अद्यावतधक हनु ुपदाछ । 
68.  सफ्टवेर्र खररदिः- नेपाल सरकारको सूिना प्रर्वतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ् िालन) 

तनदेचशका, २०७१ को बुाँदा नं. ४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् 
माध्र्मबाट सञ् िालन गनाका लातग प्रर्ोग गने सूिना प्रर्वतध प्रणालीको तनमााण गदाा त्र्स्िो 
प्रणाली सम्बधधी कागजाि िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधाारण गना सूिना प्रर्वतध 
र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले सम्बधधी सफ्टवेर्र खरीद 
गरी देहार् बमोचजम रु. 995530।- खिा गरेकोमा खरीद भएका सफ्टवेर्रको सूिना िथा 
प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देचखएन ।  

सफ्टवेर्रको नाम प्रर्ोजन रकम 

संतग्रला  राजश्व  497200.00 
स्विातलन पातलका व्र्वस्थापन र्ोजना  498330.00 

र्स्िा सफ्वेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुा पदाछ । 

 

69.  र्ोजना हस्िाधिरणिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१३) मा उपभोक्ता 
वा लाभग्राही समदुार् माफा ि ् तनमााण सम्पन्न र्ोजना तनमााण सम्पन्न भए पश्चात्त आर्ोजनाको 
स्वातमत्व सोही सतमतिलाई हस्िाधिरण गनुा पने व्र्वस्था रहेको, कार्ाालर्ले सो बमोचजम र्ोजना 
हस्िाधिरण गरेको पार्एन । र्ोजना हस्िाधिरण नहुाँदा सोको रेखदेख, ममािको चजम्मेवारी समिे 
कार्ाालर्मा रही थप व्र्र् भार थर्पन जाने देचखधछ । समर्मा र्ोजना सम्पध न गरी स्वातमत्व 
सोही सतमतिलाई हस्िाधिरण गनुा पदाछ ।  

 

70.  तनमााण कार्ाको गणुस्िरिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ (१ङ) 
अनसुार सावाजतनक तनकार्ले खरीद सम्झौिा कार्ााधवर्न गदाा गणुस्िर पक्षको तनरीक्षण र 
परीक्षण गनुापदाछ । कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमति माफा ि ् तनमााण/कार्ााधवर्न गरार्एका 
र्ोजनाको ददगोपनाका लातग सम्बचधधि उपभोक्ता सतमति माफा ि ्आवश्र्क व्र्वस्था गनुापदाछ । 
कार्ाालर्ले तनमााण कार्ाको गणुस्िर सतुनचश्चििा गना तबतभध न तनमााण सामग्रीको प्रर्ोगशाला 
परीक्षण गने/गराउने, ढुङ्गा र तसमधेटको गाह्रो लगाउने िथा ढलानको कार्ाको गणुस्िरका लातग 
प्रर्ोग हनुे ग्र्ार्वर्न िार, तसमेण्ट, मोटाार िथा कंर्क्रट क्रू्ब टेष्ट गराउने, कालोपरे सडककको 
पररक्षण जस्िा कार्ा गराएको पार्एन । र्सले गदाा तनमााण कार्ामा आवश्र्क गणुस्िर कार्म 
भएको सम्बधधमा आश्वस्ि हनु सक्न ेअवस्था छैन ्। अििः तनर्मावली िथा सम्झौिामा उल्लेख 
भए अनसुार तनमााण कार्ाको गणुस्िर सतुनचश्चि गना गणुस्िर पररक्षणलार्ा अतनवार्ा गनुा पदाछ । 
गणुस्िर परीक्षणमा देचखएको थप व्र्होरा तनम्नानसुार देचखर्ो ।  

• तनमााण व्र्वसार्ीबाट Quality Assurance Plan (QAP) पेश नगराएको । 

• सम्झौिा साथ पेशगरेको specification अनसुार काम नगराएको । 

• Specification उल्लेख गरे अनसुार फलाम ेडण्डी, तगर्ट्ट बालवुा, ढुङ्गा, र्ाटा, जी.आर्ा िार 
(चजङ्क), तसमेधट, माटो र्वटुतमन कम्र्ाक्सन, तसमेधट स्र्ाण्ड मोटाार पलुको भार बहन 
क्षमिा, कंर्क्रट क्रू्व  पार्प िथा र्फटीङ्ग आददको गणुस्िर परीक्षण समेि नगरी  
भकु्तानी ददएको । 
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• गणुस्िर परीक्षणको लातग कार्ाालर्को आफ्नै ल्र्ाव र प्रार्वतधक जनशचक्त उपलब्ध 

नरहेको।  

• ठेक्काको Bill of Quantity (BOQ) र दर र्वश्लषेणमा गणुस्िर परीक्षणको लातग रकम 
व्र्वस्था नगरेको ।   

• गणुस्िर परीक्षणको लातग तसलबधदी नमूना प्रर्ोग गनुा पनेमा नमूनाहरु प्रर्ोग नगरेको। 

• संरिनाहरु तनमााण गदाा स्पेतसर्फकेसनमा उल्लेचखि स्थानको (Quarry site) तनमााण 
सामाग्री प्रर्ोग गनुा पनेमा अधर् स्थानमा सामाग्रीहरु प्रर्ोग गरेको । 

           कार्ाालर्मा प्रार्वतधक जनशचक्त पर्ााप्त भएर वा नभएर तनमााण स्थलको तनरीक्षण र 
सपुरतभजन कमजोर भई गणुस्िर तनर्धरण हनु नसकेको ।  

71.  बीमा गराउनपुनेिः सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ (१) मा दश लाख 
रुपैँर्ाभधदा बढीको तनमााण कार्ामा तनमााण व्र्वसार्ीले िोर्कएको कुराको बीमा गराउनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्द्वारा सञ् िातलि दश लाख मातथका अतधकााँश तनमााण कार्ाको 
सम्झौिामा बीमाको व्र्वस्था गरेको छैन ् भन े सम्झौिामा बीमाको व्र्वस्था भएिापतन तनमााण 
व्र्वसार्ीले बीमा गरेको प्रमाण पेश भएका छैनन ् । तनमााण कार्ामा हनुसक्ने सम्भाव्र् 
दघुाटनाबाट हनु सक्ने क्षति धरू्नीकरणका लातग अतनवार्ा रुपमा संरिनाको बीमा गरेर 
तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गररनपुदाछ । 

 

72.  उपभोक्ताको बील भपाईिः  सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म 
६ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले आफुले प्रत्र्के र्कस्िा को कामको प्रार्वतधक 
मूल्र्ाङ्कन, बील भरपाई र खिा प्रमाचणि गने अधर् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समूदार्को 
बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बचधधि सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । 
उपभोक्तालाई रकम ददन ु पूवा कार्ाालर्ले तनमााण कार्ाको नापी गने र नापीको आधारमा बील 
िर्ार गरी उपभोक्ताको र्ोगदानको अशं कटाई भकु्तानी ददने गरेको छ । उपभोक्ताले खरीद 
गरेको तसमेधट, आर्रन लगार्िका सामानको बील/बीजक िथा भपााई राख ने गरेिापतन Stone 

Masonary Wall, Gravelling जस्िा कार्ाका लातग आवश्र्क ढुाँगा, ग्राबेल खरीदका रोर्ाल्टी बील 
राख्न े नगरेकोले उपभोक्ताबाट भएको वास्िर्वक खिा एकीन गना सर्कएन भन े उक्त सामग्री 
खरीद बापि भकु्तानी हनुे रकम समेि एकीन गना नसर्कन े हनुाले, सो सम्बधधमा िहााँबाटै 
छानबीन गरी बास्िर्वक खरीद भएको तबलको आधारमा मार भकु्तानी ददई अनावश्र्क भकु्तानी 
तनर्धरण गनुा पदाछ । 

 

73.  सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ (१ङ) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
खरीद सम्झौिा कार्ााधवर्न गदाा गणुस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनुापदाछ । कार्ाालर् र 
उपभोक्ताबीिको सम्झौिामा तबतभध न तनमााण सामग्री िथा तनतमाि संरिनाको Quality Assurance 

का लातग Lab Test को व्र्वस्था गररएको भएिापतन उपभोक्ताद्वारा तनमााण गररएको संरिनाको 
Lab Test भएको छैन ् । गणुस्िर पररक्षणतबना उपभोक्ताबाट तनतमाि कालोपरे सडकमा 
गणुस्िरीर् भएको कुरामा आश्वस्ि हनु सर्कएन । 
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74.  अधरुो भवन/संरिना तनमााणिः  सावाजतनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (३क) मा 
सावाजतनक तनकार्ले खरीद कारबाहीको िर्ारी गदाा खरीदको आवश्र्किा पर्हिान गरी पूणा 
खरीद प्रकृर्ा अवलम्बन गरी खरीद कार्ा स्वीकृति गनुापने व्र्वस्था उल्लेख छ । कार्ाालर्ले 
देहार्को भवन/संरिना तनमााणका लातग भकु्तानी गरेको रकमको संलग्न फााँटवारी अनसुार 
भवनको तड.र्प.तस, र्पल्लर लगार्िको आंचशक संरिना तनमााणको मार सम्झौिा भई सोही 
अनसुार कार्ा सम्पन्न पेश भएको छ । भवन तनमााण जस्िो जर्टल संरिना तनमााणको स्रोि 
समेि सतुनचश्चि नभएको अवस्थामा, केही अंशमार तनमााण गरेर छोड्ने र सो भवनको अधरुो 
संरिना खडा गरी उपर्ोगर्हन अवस्था शृ्रजना भई सरकारी श्रोि साधनको नोक्सानी हनुे अवस्था 
र्वद्यमान रहेको छ । आंचशक संरिनामार तनमााणका धरू्न बजेट तबतनर्ोजन गरी अधरुा अपरुा 
भवन संरिना तनमााण गरी रकम भकु्तानी भएको देचखर्ो । आ.ब. २०७७।०७८ मा र्ी 
र्ोजनाहरुको म्र्ाद थप गरी कार्ाक्रम सम्पध न गने कार्ाालर्बाट जानकारी ददएको छ । उक्त 
र्ोजनाहरुको म्र्ाद थप गना पूवातनधााररि हजााना तलई म्र्ाद थप गरेर मार काम गनुापने 
देचखधछ।  

र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

सडक ग्राभेल िथा पानी प ीि वडा न ं. ६ ७८९४९९.५६ 
आर तस तस कल्भट वडा न .ं १ ४८५३२७.५५ 
आर तस तस कल्भट वडा न .ं १ ५७९६१९.१९ 
कालोपरे वडा न ं. ११ ६७३३१३.८९ 
सडक ग्राभेल िथा पानी प ीि वडा न ं. १० १८४४५५३.२६ 

जम्मा ४३७२३१३.४५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 समानीकरण िालिुफा िः  

75.  भ्रमण खिा : सदूुरपचश्चम प्रदेश अधिगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउन े
सरु्वधा सम्बधधी ऐन, २०७५ िथा भ्रमण खिा तनर्मावली, २०६४ बमोचजम कार्ाालर्को 
काममा कमािारी िथा पदातधकारीलाई भ्रमण खिा भकु्तानी गदाा देचखएका व्र्होराहरु देहार् 
बमोचजम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनचश्चि हनु ेर्वश्वसनीर् आधार नदेचखएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमण अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमािारीको भ्रमण सम्बधधी 
एकीकृि र्ववरण प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमण पश्चाि ्िोर्कए बमोचजम भ्रमण प्रतिवदेन पेश नगरी अतधकांश भ्रमणको भ्रमण खिा 
भकु्तानी गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमणहरु नगरपातलका वा कार्ाालर्साँग असम्बचधधि नगर/गााँउपातलका गएको 
जनाई सो बापिको खिा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको  भ्रमण आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

      अििः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर िाहेको ददनको समर्ावधी राखी भ्रमण खिा भकु्तानी 
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गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खिा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देचखर्ो । त्र्सैले, िोर्कएको 
कानूनी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमण खिामा हनु सक्न ेअतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्धरण गना 
भ्रमण आदेश स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

76.  डोजर, लोडर, एक्साभेटर ममाि : नगरपातलकामा रहेको  डोजर, लोडर र एक्साभेटरको ममाि 
िथा ईधधनमा र्स वषा कार्ाालर्ले रु. 1421514।67 खिा गरेकोमा उक्त डोजर, लोडर र 
एक्साभेटर भाडामा लगाएबापि कार्ाालर्ले कुन ैपतन आम्दानी गरेको छैन ्। नगरपातलकाद्वारा 
अधर् ममाि सम्भारमा समिे र्सको प्रर्ोग भएको देचखएन । कार्ाालर्ले उपलब्ध मेचशनरीको 
अतधकिम प्रर्ोग गने एवम ्सरकारी रकम लगानीको उचिि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर र्स्िा हेभी 
मेचशनरी औजारको उपर्ोगिफा  प्रर्ास हनु ुपदाछ । 

मेचशनरी संखर्ा ममाि रकम आम्दानी रकम 

व्र्ाक्होलोडर  १ वटा  २५७३५४।०० 0 
अधर् मोटर साईकल २७/ 

जीप ३ / र्टप्पर २ 

११६४१६०।६७ 0 

जम्मा ३३ वटा १४,२१,५१४।६७ 0  

 

77.        गि बषाको भकु्तानीिः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(८) मा िाल ुवषाको 
बजेटले नखामेको खिा व्र्होनुा पने भएमा तबल भपााई बमोचजमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी 
ददन पनेको कारण खलुाई म.ले.प फारम नं 221 भकु्तानी ददन बााँकीको कच्िावारीमा िढाई 
प्रमाचणि गराएर राख्न ु पदाछ । कार्ाालर्ले देहार्को लाई भकु्तानी गरेकोमा, तनर्मावली 
बमोचजम कच्िावारी भरी प्रमाचणि गरेको नपाईको हुाँदा रु. 62224 भएको हो होर्न र्र्कन 
गना नसर्कएको रु.  
गो.भौ.नं.र तमति र्ववरण भकु्तानी  रकम  

रु. 
कैर्फर्ि 

16- 
2076/6/14 

15 जनाको छुट 

िलब 

62224 2075 फाल्गनुदेचख 2076 
असारसम्म  

 

 

 

 

     62224 

78.   श्रोि व्र्चक्तको िलबिः- चशक्षा मधरालर्को पररपर अनसुार काजमा कार्ारि श्रोि व्र्चक्तलाई 
2076 असोज मसाधि तभर दरबधदी भएको र्वद्यालर्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
नगरपातलकाले महेधद्रनगर मा.र्व. महेधद्रनगर र्वद्यालर्कको चशक्षक श्री हका  बहादरु िधदलाई 
श्रोि व्र्चक्तको रुपमा राखेको पार्र्ो । तनजको दरबधदी भएको र्वद्यालर्मा सट्टा चशक्षक 
राख्नपुने हधुछ । जसले गदाा दोहोरो खिा हनुे अवस्था देचखधछ । मधरालर्को तनदेशन अटेर 
गरी तनज चशक्षकलाई सम्बचधधि र्वद्यालर्मा नखटाई िलब खिा लेख ने कार्ाालर् प्रमखु र लेखा 
प्रमखुलाई थप चजम्मवेार र जवाफदेही बनाई पररपर बमोचजम तनजलाई दरबधदी भएको 
र्वद्यालर्मा र्फिाा गनुा पदाछ । 

 

79.        तनजी चशक्षकिः- नगरपातलकाले तबतभध न र्वद्यालर्को तनजी चशक्षकलाई रु. 254400/- खिा 
लेखेको छ । शसिा अनदुानबाट सङ्घीर् सरकारले चशक्षा क्षेरको खिाको भार बहन गरररहेको 
अवस्थामा समातनकरण िालूबाट तनजी चशक्षकलाई खिा गरेको देचखर्ो । समातनकरण िालूबाट 
लेखेको र्स्िो खिा तनर्मसम्मि नदेचखएको रु. 

 

 

 

254400 
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80.  अतग्रम करिः आर् कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शलु्क भकु्तानीमा १५ प्रतिशिको 
दरले श्रोिमा अतग्रम कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । देहार् अनसुारका पाटीलाई सेवा शलु्क 
भकु्तानी गरेकोमा १५ प्रतिशिको दरले अतग्रम कर कट्टी गनुापनेमा कर कट्टी छुट भएको 
देचखएकोले छुट कर सम्बचधधि फमाबाट असूल उपर गरी संचघर् राजस्वमा दाचखला गनुापने रु.  
        

भौ न तमति भकु्तातन पाउने व्र्चक्त/ 
संस्था 

भकु्तातन  
भएको  
रकम 

कर्ट्ट ह ु
नपुने 

कर्ट्ट भ 

एको 
छुट कर 

874-207 

7/3/12 
रेतडर्ो प्रभ ु एफ.एम. 

कञ् िनपरु 
30000 4500 300 4200 

844-207 

7/3/3 
शकु्लाफााँटा खबर दैतनक 

पतरका 
21000 3150 315 2835 

718-207 

7/2/6 
रेतडर्ो प्रभ ु एफ.एम. 

कञ् िनपरु 
19950 2992 299 2693 

761-207 

7/2/20 
रेतडर्ो प्रभ ु एफ.एम. 

कञ् िनपरु 
50100 7515 1503 6012 

जम्मा 15740  

 

 

 

  15740 

81.        सामाचजक सरुक्षा भत्तािः- सामाचजक सरुक्षा भत्ता बैङ्क माफा ि ्र्विरण गदाा बैङ्कलाई कुन ैर्कतसमको 
शलु्क तिनुा नपने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क िथा र्वचत्तर् संस्थालाई ददएको तनदेचशकामा उल्लेख 
छ। पातलकाले सो कार्ा बापि कुमारी बैङ्क िथा सामाचजक सरुक्षा बैङ्क माफा ि र्विरण भएकोमा  
देहार्को कार्ाालर्को पतन कमािारी िथा बैङ्कको कमािारीलाई पतन कर कट्टी गरी  
रु…293300/- भत्ता भकु्तानी गरेको पार्र्ो । बैक माफा ि भत्ता र्विरण गदाा शलु्क नलाग्न े
भएकोले भकु्तानी भएको भत्ता सम्बचधधिबाट असूल गनुापने रु.  
गो.भौ.नं तमति कमािारीको नाम भकु्तानी  

रकम 

102-2076/7/3 महादेव भट्ट 7140 

 प्रकाश भट्ट 7140 

 भरि र्वष्ट 7140 

1156-2077/3/31 ददपेधद्र कुमार जोशी 100080 
 महादेव भट्ट 
1157-2077/3/31 राजेधद्र बहादरु तसंह 22000 
1029-2077/3/27 केशव दत्त जोशी 149800 
 जम्मा 293300  

 

 

 

 

 

      293300 

82.        सावाजतनक िथा सामाचजक परीक्षणिः स्थानीर् सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ 
बमोचजम स्थानीर् िहले सावाजतनक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो बनाउन 
कार्ाक्रमको सामाचजक परीक्षण अधिगाि सावाजतनक परीक्षण र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने 
ब्र्वस्था छ । नगरपातलकाबाट बार्षाक सम्पन्न र्ोजनाहरु कार्ाालर्को सेवा प्रबाह सम्बधधमा 
सावाजतनक सनुवुाई िथा सामाचजक परीक्षण भए गरेको पार्एन । ऐनले िोके अनसुार 
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कार्ााधवर्न भएका र्ोजनागि र्वकास तनमााणका कार्ाको सावाजतनक एवं सामाचजक परीक्षण गने 
ब्र्वस्था सरुु गनुापने देचखधछ । 

83.  आर् कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामशादािालाई परामशाको सेवा गरे बापि मू.अ.कर 
दिाा नभएको फमालाई १५ प्रतिशिले अतग्रम कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । देहार्का संस्थाले 
देहार् बमोचजम िातलम लगार्िको कार्ाक्रम सञ् िालन गरेकोमा ब ील जारी नगनुाका साथै 
अतग्रम कर समेि कट्टी गरेको नदेचखएकोले उक्त संस्थालाई ऐन अनसुार हनु ेअतग्रम कर १५ 
प्रतिशिको दरले असूल गरी सङ्घीर् रावश् व कोषमा दाचखला गनुापने रु. 
भौ.नं.रतमति परामशादािा 

को  
नाम 

कामको  
र्ववरण 

भकु्तानी  
रकम 

कर कर्ट्ट  
गनुापने  

कट्टी  
भएको 

कम 

105- 
2076/7/3 

उमेश दत्त  
भट्ट 

अपाङिारु 

को लातग  
िातलम  
सञ् िालन 

200000 30000 300 29700 

 

 

 

 

 

     29700 

84.        पदातधकारीवाट कामिः- नगरपातलका तभर नगर प्रमखु, वडाअध्र्क्ष िथा सदस्र्हरुले आफै  ं
पेश्क ी तलने आफै  ंकाम गने र वडा अध्र्क्षले वडावाट आफै भकु्तान ी माग गरी पेश्क ी 
फछर्ौटको लातग तसफाररस गने गरेको देचखर्ो । तनवााचिि पदातधकारीवाट अनगुमन िथा 
तनर्धरण गनुापनेमा  आफै काम गरार् आफै  ंअनगुमन गने र भकु्तातन तलने परम्पराले आतथाक 
अनशुासन नहनुे र आतथाक र्हनातमनामा  हनुे जोचखम कार्मै छ । केर्ह उदाहरण तनम्नानसुार 
छन ्। 

    

गो.भौ.नं. र तमति रकम तलर् काम गने 
पदातधकारी 

कामको र्ववरण भकु्तान ी रकम 
रु. 

134-2076/7/8 नगर प्रमखु ददल बहादरु ऐर छाडााँ पश ुव्र्वस्थापन 100000 

162-2076/722 वडा अध्र्क्ष लाल बहादरु ऐर मोटरसार्कल ममाि 8950  

 

85.  कानून र कार्ार्वतध तबना अनदुान तनकासािः- शकु्लाफााँटा नगरपातलकाको नगर सभाबाट बार्षाक 
नीति िथा कार्ाक्रममा देहार्का व्र्चक्त, र्वद्यालर् एवम ् संस्थाहरुलाई तनम्न प्रर्ोजनका लातग 
अनदुान रकम उपलब्ध गराउने गरी पाररि भएको छ । सो अनदुान उपलब्ध गराउाँदा 
कार्ार्वतध वा कान नूी व्र्वस्था तबना रकम तनकासा गररएकोले एवम ् अनदुानको उपर्ोगको 
चस्थिच  समिे एकीन गररएको पार्एन ।  
    

भौ.नं र तमति व्र्चक्त/संस्था प्रर्ोजन रकम 

1147-2077/3/31 लाल बहादरु कठार्ि पश ु कृर्ष र बोका 
अनदुा 

350000 

807-2077/2/28 बैजनाथ आ.र्व. राजपरु 
कञ् िनपरु 

शैचक्षक अनदुान 150000 

765-2077/2/20 श्री कृष्ण आ.र्व. 1 र 2 शैचक्षक गणुस्िर 300000 
778-2077/2/25 ठगधु ना बेिबााँस हस्िकला 

उद्योग 
घरेल ु उद्योग 

व्र्वस्थापन 
100000 

 



 

कार्ाालर् र स्थानिः शकु्लाफााँटा नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, कञ् िनपरु । आ.व. २०७६।७७ 

34 
 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

760-2077/2/20 श्री तसद बैजनाथ मा.र्व. शैचक्षक स्िोरध नति 200000 
640-2077/1/11 र्पपलाडी स्वास्थर् िौकी सामाधर् व्र्वस्थापन  50000  

86.         करार कमािारीलार्ा सञ् िर् कोष रकम भकु्तानीिः करारको कमािारीहरुलाई करार सम्झौिामा 
िोर्कएको सेवा सरु्वधा भकु्तानी हनु ुपदाछ । नगरपातलकाले करारमा कार्ारि कमािारीहरुको 
करार सम्झौिामा सञ् िर् कोष रकमको सरु्वधा पाउने उल्लेख भएको नदेचखए िापतन सामाचजक 
सरुक्षा कोषमा 39 जना करारका कमािारीहरुलाई रु. 1397218.6 सञ् िर् कोष रकम 
भकु्तानी गरेको छ । करार सम्झौिामा उलेख भएका सतुबधा भधदा फरक सतुबधा खिा लेख न े
कार्ा तनर्धरण हनु ुपदाछ ।  

 

87.  पदातधकारीलार्ा अनगुमन भत्ता िः– सदूुरपचश् िम प्रदेशको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 
सदस्र्को सरु्वधा सम्बधधी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले तनधाारण गरेको सरु्वधा बाहेक 
अधर् सरु्वधा भकु्तानी ददन नपार्ने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाका तबतभन्न पदातधकारी िथा 
कमािारीहरुलाई देहार् बमोचजम अनगुमन र मलेतमलाप भत्ता भकु्तानी भएको पार्र्ो । ऐनमा 
भएको व्र्वस्था र्वपरीि पदातधकारीलार्ा भकु्तानी भएको कर कर्ट्ट पतछको असूल गनुापने रु.   
गो.भौ.नं.तमति कार्ाक्रम संखर्ा भकु्तानी रकम रु. 
1130-2077/3/30 र्ोजना अनगुमन  138125 
1048-2077/3/29 साक्षर नेपाल कार्ाक्रम 26 134015 
790-2077/2/27 र्ोजना अनगुमन  127946.25 
809-2077/2/27 र्ोजना अनगुमन 27 120700 
846-2077/3/3 मेलतमलाप  13 40000 
 जम्मा  560786.25  

 

 

 

 

    560786.25 

88.        आर् कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामशादािालाई परामशाको सेवा गरे बापि मू.अ.कर 
दिाा नभएको फमालाई १५ प्रतिशिले अतग्रम कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । देहार्का 
संस्थाले देहार् बमोचजम िातलम, खेलकुद लगार्िको कार्ाक्रम सञ् िालन गरेकोमा ब ील जारी 
नगनुाका साथै अतग्रम कर समेि कट्टी गरेको नदेचखएकोले उक्त संस्थालाई ऐन अनसुार हनु े
अतग्रम कर १५ प्रतिशिको दरले असूल गरी संचघर् राजस्वमा दाचखला गनुापने रु.   
      

भौ.न.र तमति परामशादािा
को नाम 

प्रर्ोजन भकु्तानी  
रकम 

कर कट्टा  
ह ु

नपुने 

कर  
कट्टा  
भएको 

छुट कर 

997- 
2077/ 

3/25 

वडा नं.1  राना िौ 
धररहरु 

को परम्प 
रागि  
पर्ह 
रण  
संरक्षण  
कार्ाक्रम 

100000 15000 1085 13915 

 

 

 

 

 

45875.9 
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1010- 
2077/3/26 

वडा नं.2  तसलाई  
कटाई  
िातलम 

256646 

 
34486.9 9869 28627.9 

658- 
2077/1/26 

महेश भट्ट व्र्टीपाला 
र िातलम 

100000 15000 11667 3333 

  जम्मा 45875.9  
89.         िातलम िथा कार्ाक्रमिः नगरपातलकाले नगरसभाबाट पाररि देहाएका कार्ाक्रम सञ् िालनमा 

देहार्को रकम खिा गरेको छ । सालवसाली एकै र्कसतममको कार्ाक्रम सञ् िालन गररने िर 
सोको उपलब्धी मापन नहनु,े िातलम पश्चाि प्रचशक्षाथीहरुले आर् आजानमा संलग्न भए/नभएको 
एक ीन समिे नहनुे र िातलमको अवश्र्क्ताको पर्हिान समेि प्राथतमर्ककरणको आधारमा नहनुे 
चस्थतिले सरकारी रकम खिाको प्रभावकारीिा कार्म नहनुे देचखधछ । लगानीको आधारमा 
उपलचब्ध मापन मूल्र्ाङ्कन गरी र्स्िा स्वरोजगार िातलम सञ् िालन हनु ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/िातलम भकु्तानी रकम रु. 
तसलाई कटाई िातलम 256646 

व्र्र्टपालार िातलम सञ् िालन 100000 

व्र्टीपालार िातलम 100000 

जम्मा 456646  

 

90.  ५० प्रतिशिले हनुे मू.अ.करिः-  आतथाक र्वद्यर्के, २०७६ ले मू.अ.कर ऐन, २०५२ मा गरेको 
संसोतधि व्र्वस्था एवं मू.अ.कर तनर्मावली २०५३ को २१ औ संसोधन अनसुार ६ (ग) को 
थप व्र्वस्थाले कार्ाालर्ले ठेक् का परामशा, सामान आपूिाकलाई तबजक अनसुार थप भकु्तानी हनु े
मूल्र् अतभबरृ्द्ध कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउन ेरकम खिा लेखदा कट्टा गरी सम्बचधधि 
आपूिाकको सम्बचधधि आधिररक राजश् व कार्ाालर्मा कार्ाालर्को कोडमा दाचखला गनुापने 
व्र्वस्था गरेकोमा नगरपातलकाले तनम्मानसुारको भकु्तानीमा ५० प्रतिशिले हनुे मू.अ.कर कट्टी 
नगरी पूरै भकु्तानी ददएको देचखर्ो । उक्त कारोबारको मू.अ.कर समार्ोजन प्रमाण पेश हनु ु
पदाछ । 

गो.भौ.नं. र 
तमति र्ववरण पान नं. 

भकु्तानी 
रकम 

म.ुअ. 
कर रकम ५०% कर 

तबजक 

नं 

861-
2077 

/3/11 

र्ट.तभ. टुडे 

नेटवका  
प्रा.तल. का 
ठमाण्डौं 

30495 

4722 400000 
4601 

7.69 23008.8 149  

     

 

 

 

 

 

   23008.8 

91.        2 मर्हने साक्षरिा कार्ाक्रम अधिगाि 2 तसकाई केधद्रलाई सशिा  अधिगाि पाररश्रतमक गए पतन 
पनुिः िलब बापि रु. 528000/- रकम भकु्तानी भएको देचखर्ो। दोहोरो भकु्तानी नभएको 
प्रमाण पेश गनुापने अधर्था उक्त रकम असूल हनुपुने रु.  

गो.भौ.नं. भकु्तानी रकम रु.  
जनसामदुार्र्क तसकाई केधद्र र्पपालाडी 234000 

 

 

528000 
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मातलका तसकाई केधद्र  294000 

जम्मा 528000  
92.  लकडाउन अवतधको भकु्तानीिः- तबतभध न कार्ाक्रम िथा िातलम सञ् िालनको लातग देहार्को 

अवतधसम्मा िातलम सम्पध न भए पश् िाि रकम भकु्तानी हनुे सम्झौिामा उल्लेख छ । िर िैर 
11 गिे देशव्र्ापी लकडाउनको कारण सो िातलम सम्झौिा अनसुार भएको देचखएन । िातलम 
कार्ा सम्पन्न नभै आंचशक ददन िातलम सञ् िालन भएकोले अनपुातिक रकम कट्टा नगरी पूरै 
रु.179733/- भकु्तानी भएको पार्र्ो । सम्झौिा अनसुार िातलम सञ् िालन नभएको ददनको 
उक्त संस्था िथा व्र्चक्तसाँग रु.179733/- असूल हनुपुने रु. 
गो.भौ.नं.तमति कार्ाक्रम

को
  

नाम 

संस्थाको  
नाम 

सञ् िालन 
गनुापने  
अवतध 

संिा
ल 

न 

भए
को 
अव

तध 

कम  
ददन 

अवतध  
अनसुार 
भकु्तानी 
 गनुापने 

भकु्तानी  
भए 
को 

बढी 

644-20 

77/3/7 

र्वुाहरुला
ई
क 

म्प्रू्टर  
िातलम 

तस.तस.टी.  
कम्प्रू्टर  
एजकेुशन  
झलारी 

2076/11/ 

1  
गिे  
देचख 2077  
बैशाख सम्म  
3 मर्हना 

30 60 33199 99600 66400 

788-20 

77/2/26 

ड्रार्तभङ 
िा 

तलम 

सदूुरपचश् ि
म
  

ड्रार्तभङ  
प्रचशक्षण  
केधद्र  
धनगढी 

2076/11/
2
2  

देचख 12/22  
गरी 1 मर्हना 

20 10 1333333 200000 66667 

782-
2077 

/2/25 

मर्हला 
पु
रु
प
  

कम्प्रू्टर 
िातलम 

र्नुार्टेड  
कम्प्रू् 

टर एण्ड  
ल्वाङ्गेज  
र्चधस्टच्र्ु

ट 

2076/10/
2
3  

देचख  
2076/1/2

3  
गरी 1 मर्हना  

48 42 53333 100000 46666 

जम्मा १७९७३३ 
 

 

 

 

 

 

179733 

93.  अनतु्पादक खिािः– साबाजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाा अतधकिम प्रतिफल सतुनचश् िि हनुे गरी खिा 
गनुापनेमा र्स नगरपातलकाले देहार् बमोचजमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु. 50000/- खिा 
गरेको देचखधछ । अनतु्पादक कार्ामा बजेट र्वतनर्ोजन गरी खिा गने कार्ा तनर्धरण हनु ु
पदाछ।  
तस.नं. भकु्तानी पाउने व्र्चक्त/संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

1.  ग्रातमण र्वकास केधद्र नेपाल मेला 50000  

 

94.        पाररश्रतमकिः- डा.तनराजन दत्त शमाालाई स्वास्थ्र् चशर्वरम कारम गरे बापि रु. 23000/-  



 

कार्ाालर् र स्थानिः शकु्लाफााँटा नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, कञ् िनपरु । आ.व. २०७६।७७ 

37 
 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको पार्र्ो । सो कार्ा गरे बापि रु. 23000/- पाररश्रतमक ददन ेस्पष्ट 
आधार नदेचखएकोले आधार प्रमाण पेश गनुापने अधर्था कर कर्ट्ट गरी भकु्तानी भएको रकम 
असूल हनुपुने रु. 

 

     20700 

95.         बैठक भत्तािः- अथा मधरालर्को कार्ा सञ् िालन तनदेचशका, 2075 को पररच्छेद 7 को बुाँदा 
नं. 7.1.1 बमोचजम एउटै तनकार् र अधिगािका पदातधकारी/कमािारी मार बस्ने बैठकमा 
भत्ता प्रदान नगने िथा कानून अनसुार गठन भएका सतमतिहरुको बैठकमा लातग मार भत्ता 
प्रदान गने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा 2076/०77 को लातग तबतभध न तमतिमा बैठक 
बसेकोमा कर कर्ट्ट गरी रु. 188275/- भकु्तानी गरेको पार्र्ो । तनदेचशका र्वपरीि भकु्तानी 
भएको रु. 48195/- सम्बचधधिबाट असूल गनुापने रु.  
गो.भौ.नं. र तमति र्ववरण भकु्तानी रकम रु. 
592- 
2076/12/3 

नगरपातलकाका कमािारीको थप सरु्वधा सम्बचधध 
कार्ार्वतध, 2076 तनमााण 

48195 

 

     

48195 

 

96.  बढी भत्ता भकु्तानीिः-स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्बधधी (पर्हलो 
संशोधन) ऐन, 2076 को दफा 3 (1) अनसूुिी-1 (ख) र (ङ) बमोचजम प्रति बैठक भत्ता रु. 
1000/- पाउने व्र्वस्था छ । ऐनमा िोर्कएको दर भधदा देहार्को बैठकमा रु. 1500/- 
भकु्तानी भएको पार्र्ो । ऐनमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि कर कर्ट्ट गरी बढी भकु्तानी भएको 
बैठक भत्ता रु. 54400 /- सम्बचधधिबाट असूल गनुापने रु. 54400 

 

गो.भौ.नं.तमति बैठकको 
र्कतसम 

भकु्तानी 
गनुापने 

भकु्तानी 
भएको 

बढी कैर्फर्ि 

986- 
2077/3/28 

नगर सभा 108800 163200 54400 64 नगरसभा  
सदस्र् 

को 2 पटक  
बैठक 

जम्मा 54400   

  
 

 

 

  
 54400 

97.        नगरसभाको बैठकमा परकारलाई बैठक भत्तािः- 986-2077/3/24, नगरपातलकाको सािौं 
नगरसभाको पर्हले र दोश्रो बैठक बापि सहभातग तबतभध न 12 जना परकारलाई  कर कट्टी 
गरर रु. 15300/- भकु्तानी गरेको पार्र्ो । सो खिा स्पष्ट आधार नदेचखएकोले 
सम्बचधधिबाट असूल गनुापने रु. 

   
 

 

15300 

98.        गि वषाको भकु्तानीिः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(८) मा िाल ुवषाको 
बजेटले नखामकेो खिा व्र्होनुा पने भएमा तबल भपााई बमोचजमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी 
ददन पनेको कारण खलुाई म.ले.प फारम नं 221 भकु्तानी ददन बााँकीको कच्िावारीमा िढाई 
प्रमाचणि गराएर राख्नपुदाछ । कार्ाालर्ले आ.व 2075/76 को तबतभध न 15 जना 
कमािारीहरुको छुट समार्ोजन ग्रडे बापि रु. 50458/-  भकु्तानी गरेकोमा, तनर्मावली 
बमोचजम कच्िावारी भरी प्रमाचणि गरेको नपाईको हुाँदा कमािारीहरुको समार्ोजन ग्रडे भएको हो 
र्र्कन गना नसर्कएको रकम अतनर्तमि देचखएको रु.          

  
 

 

 

 

 

 50458 
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 सामाचजक सरुक्षािफा िः  

99.  सामाचजक सरुक्षािफा  बढी तनकासािः– सामाचजक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ् िालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररिर्पर अतनवार्ा रुपमा 
नर्वकरण गरी सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरण गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी 
लाभग्राहीको संखर्ा एकीन गनुापने, भत्ता र्विरण गदाा बैङ्क माफा ि भत्ता र्विरण गनुापने, सामाचजक 
सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केचधद्रकृि 
सूिना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने चजम्मेवारी सामाचजक सरुक्षाको अचखिर्ारी पाउन े
सम्वचधधि स्थानीर् तनकार्को हनु ेव्र्वस्था गरेको छ । िर नगरपातलकाले लाभग्राहीको लगि 
अद्यावतधक नगरी रु. १२२५०३२०० तनकासा तिनवटै िौमातसकमा रु. ११४२६२८०० खिा 
लेखी रु.८२४०४०० र्फिाा गरेको गरेको छ । नागररकिा नम्बर नखलेुको, मतृ्रू् भर्सकेका 
लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खिा गरेका छन ्। नगररपातलकाले र्स सम्बधधमा िहााँबाटै 
छानबीन गरी दोहोरो परेको रकम असूल गरी लगि अद्यावतधक गनुा पदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
९९.१ सामाचजक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ् िालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नर्वकरणबाट 

आगामी आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरण प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले 
फागनु मसाधितभर र्वभागले सञ् िालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली (एम.आई.एस.) मा 
अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट गनुापनेमा समर्मै सो कार्ा भएको छैन ्। व्र्वस्थापन सूिना प्रणाली 
अधाबतधक हनु ुपदाछ ।  

 

९९.२ सामाचजक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ् िालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६ (घ) बैर्ङ्कङ प्रणाली माफा ि ्
सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्विरणमा नगर्सकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बचधधि वडा सतमतिको 
रोहवरमा भत्ता रकम र्विरण गनुापने व्र्वस्था सम्पूणा वडाहरुमा कार्ााधवर्न भएको छैन ्। 

 

९९.३ नगरवासी मतृ्र् ु भएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, 
बालबातलकाको हकमा पााँि बषा उमेर पूरा भएमा, नर्वकरण नगरेमा, एक आातथाक वषाको कुन ै
पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा वा बैङ्क माफा ि ् र्विरण भएकामा लागािार उक्त वषासम्म खािा 
तनचष्क्रर् भएमा, अर्ोग्र् व्र्चक्तले भत्ता प्राप्त गरेको प्रमाचणि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम 
सम्बचधधि स्थानीर् िहले मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा सामाचजक सरुक्षाको 
मलु अतभलेख िर्ार गरी पेश भएको छैन ्। लाभग्राहीको अद्यावतधक र्ववरणका आधारमा मार 
सामाचजक सरुक्षा भत्ता तनकासा हनुे व्र्वस्था कडार्ाका साथ लागू गनुा पदाछ । 

 

९९.४ सामाचजक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ् िालन कार्ार्वतध, २०७५ अनसूुिी ७ र ८ अनसूुिी ७ मा 
सामाचजक सरुक्षा र्वशेष विि खािा सञ् िालन गने बैङ्क िथा र्वचत्तर् संस्थाले र्स प्रकारका 
खािाहरु मध्र्े तनचष्क्रर् (Dormat) खािाको र्ववरण प्रत्र्ेक श्रावण र माघ मर्हनातभर केचधद्रर् 
पचिकरण तबभागलाई ददनपुने साथै अनसूुिी ८ को बदुााँ नं. १० मा बैङ्कले तनचष्क्रर् (Dormat) 
खािाको र्ववरण प्रत्र्के श्रावण र माघ मर्हनातभर सम्बचधधि स्थानीर् िहलाई ददनपुने व्र्वस्था 
छ । बैङ्कले नगरपातलकाको सामाचजक सरुक्षा र्विरण गदाा Dormat खािाको र्ववरण 
नगरपातलकालाई ददएको पार्एन । र्सले गदाा र्फिाा हनुपुने रकम र्फिाा भए नभएको एकीन 
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गने सर्कएन । कार्ार्वतधमा भएको व्र्वस्था अनसुार नगरपातलकाले उक्त बैङ्कसाँग Dormat 
खािाको र्ववरण माग ी कार्ार्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गनुा पदाछ । 

 र्वपद् व्र्वस्थापनिः  

100.  सतमति गठनिः र्वपद् जोचखम धरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ मा प्रत्र्ेक 
स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले ऐनमा िोर्कए बमोचजमको 
सतमति गठन गरेको छैन ्। 

 

101.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोषिः र्वपद् जोचखम ्धरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ 
मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्र्ेक स्थातनर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रहने रकम 
भकु्तानी गने गरेको देचखधछ । (कोतभड कोष) कार्ाालर्को कोतभड कोषमा सर्ङ्घर् सचञ् िि 
कोषबाट रु. १५ लाख ६२ हजार, प्रदेश सचञ् िि कोषबाट रु. २६ लाख ३० हजार, स्थानीर् 
िहबाट र्वतनर्ोजन रु. ३ करोड ७८ लाख ८३ हजार िथा अधर् स्रोिबाट रु. १ लाख ९१ 
हजार समेि रु. ४ करोड २२ लाख ६५ हजार आर् प्राप्त भएकोमा जनशचक्त पररिालन (भत्ता) 
रु. ४७ लाख ५४ हजार, राहि र्विरण रु. ९७ लाख ७६ हजार, औषधी िथा स्वास्थ्र् 
सामाग्री खरीद रु. ७ लाख ८६ हजार, अधर् खिा रु. १ करोड ७९ लाख ९० हजार, 
क्वारेधटीन सञ् िालन रु. २ करोड ३१ लाख ३९ हजार, आर्सोलेसन केधद्र सञ् िालन खिा रु. 
३४ लाख ७५ हजार समिे गरी कूल रु. ५ करोड ९९ लाख २० हजार खिा भएको र्ववरण 
प्राप्त भएको छ । एकमषु्ट रुपमा खिा देखाईएको उक्त रकम कहााँ कहााँ कसोरी खिा भएको हो 
खलु्दैन  ् । अि: आर्को िलुनामा व्र्र् रकम रु. १ करोड ७६ लाख ५५ हजार बढी 
देखाएकोले स्रोिगि आर् घटी भएको अवस्थामा खिा बढी हनु सक्ने अवस्था देचखंदैन ् । 
कार्ाालर्ले आर्को र्थाथा अतभलेख नगरेको कारण आम्दानीको िलुनामा खिा बढी देचखएको 
अवस्था छ । सबदु प्रमाण एकीन नगरी हनुे र्स्िा खिामा तनर्धरण हनु ु पदाछ । कोतभड 
कोषमा प्रदेश सरकार, साँचघर् सरकार, अधर् तनकार्गि अनदुान पटक पटक प्राप्त भएकोमा सो 
को तनकार्गि प्राप्ती एवाँ चशषाकगि खिाको र्वस्ििृ र्ववरण नगरपातलकाले िर्ार गरेको छैन  ्
। औषधी लगार्िका स्वास्थ्र् सामाग्री खरीद एवाँ र्विरण, राहाि र्विरण, क्वारेचधटन साँञ्चालन 
खिा लगार्िका चशषाकगि खिा परु्ष्ट हनुे र्ववरण सर्हिको लेखा अद्यावतधक नगरेको कारण 
खिा एकीन गना सर्कने अवस्था छैन ् । शीषाक नखलुाई अधर् र्वर्वध शीषाको खिा रु. 
१७९९०३४७ देचखनलेु कोतभड १९ रोकथाममा तनकार्ले गरेको खिा पारदशी छैन ्। 

 

102.  वार्षाक प्रतिवेदनिः- र्वपद् जोचखम धरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्र्ेक आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरण सर्हिको 
वार्षाक प्रतिवदेन िर्ार गरी चजल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले कामको र्ववरण सर्हिको 
वार्षाक प्रतिवदेन िर्ार गरी सम्बचधधि सतमतिमा पेस गरेको पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना हनु ुपदाछ । 

 

103.  सरकारी िथ सावाजतनक जग्गा संरक्षण उपर्ोग िथा हक हस्िाधिरणिः स्थानीर् सरकार  
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सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षरेतभरको सरकारी 
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पचत्तको रेखदेख,  ममाि सम्भार र संरक्षण गनुापने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको सावाजतनक सम्पचत्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षण गरेको 
अतभलेख राखेको पार्एन । नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको सम्पचत्तको रेखदेख ममाि 
सम्भार एवं संरक्षण गनुा पदाछ । 

104.  आधिररक लेखापरीक्षण िः- स्थानीर् िह सञ् िालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र् ीिा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा 
प्रत्र्ेक िौमातसक समाप्त भएको एक मर्हनातभर आधिररक लेखापरीक्षण गराउन ु पने उल्लेख 
छ। िर नगरपातलकाले र्स वषा आतथाक कारोबारको आधिररक आर्िफा को आधिररक 
लेखापरीक्षण गराएको छैन ्। िसथा, कानूनमा िोर्कए बमोचजम आतथाक कारोबारको आधिररक 
लेखापरीक्षण गराई आधिररक तनर्धरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेिफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

105.  आधिररक लेखापरीक्षण शाखा : प्रत्र्ेक स्थानीर् िहले आफ्नो आधिररक कारोवार, आधिररक 
जाि एवं आतथाक कार्ा प्रणाली प्रभावकारी र व्र्वचस्थि गराउन आधिररक लेखापरीक्षण शाखा 
गठन गनुापने व्र्बस्था भएपतन आधिररक लेखापरीक्षण शाखा गठन भएको छैन ्। आधिररक 
लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वचस्थि भई र्वचत्तर् जोचखम बढ्ने 
सम्भावना रहधछ । िसथा, र्स नगरपातलकाले आधिररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी आतथाक 
कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोचखम धरू्नीकरण गनेिफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

106.  पेश्की बााँकीिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ७४ (३) मा पेश्की ददएको 
रकम म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट गनुा गराउन ु पेश्की तलने एवं ददने दबैुको किाव्र् हनु े कुरा उल्लेख 
छ। कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको म्र्ाद नाघेको पेश्की बााँकीको र्ववरण अनसुार आतथाक 
वषाको अधिसम्म फछ्र्र्ौट हनु बााँकी रहेको तनम्नानसुार पेश्की रकम तनर्मानसुार फछ्र्र्ौट 
गनुापने रु. 
क्र.सं

. 
 पेश्की तलनेको 

नाम  

 म्र्ाद   र्ववरण   रकम  

समानीकरण/समपूरक अनदुान 
१ शमाा एण्ड कम्पनी नाघेको समानीकरण/समपूरक अनदुान ६२४०३५.९४ 
नगरपातलका िालिुः 
१ चशवराज पनेरु  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन १५००० 
२ लोकेधद्रराज भट्ट  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन २०००० 
३ राजेधद्र बहादरु 

तसंह 
 कोरोना तनर्धरण िथा पूवााधार 

तनर्धरण िथा रोकथाम 
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                                                  २०७६।०७७                                         (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह चजल्ला 

आर् व्र्र् मौज्दाि बााँकी 

गि वषाको 
चजम्मेवारी 

सङ्घ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

बा ाँडफा ाँड 
आधिररक 

आर् 

अधर् आर् जम्मा आर् िाल ुखिा 
पूाँचजगि 
खिा 

अधर् खिा जम्मा खिा 
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२०७६।०७७                                                                       (रु. हजारमा) 

क्र.सं
. 
स्थानीर् िह 

प्रारचम्भक बेरुज ु

प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

जम्मा 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्
तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजा
ि पेश 
नभए
को 

राजस्व 
लगि 
चजम्मेवा
री 
नसारेको 

सोध
भनाा 
नतल
एको जम्मा 

कमा
िारी 
पे
श्की 

अधर् 
पे
श्की सै ल सै ल सै ल 
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                                                     २०७६।०७७                                             (रु. हजारमा) 

क्र.सं. स्थानीर् िह चजल्ला 
गि वषा सम्मको 

बााँकी 
र्ो वषाको फर्छ्यौट ब ाँकी बेरुजू 

यो वर्षको थप 
रकम 

जम्म  बरेुजु 
ब ाँकी 

ह लसम्मको पेश् की 
ब ाँकी 
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