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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

िनष्टहिकालातग िवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहन े
। 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविितनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

िवाफदेष्टहिा (Accountability) 
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पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०९ 

 तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

न्िरी नगरपातलका, 
नगरकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
दोलखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्िम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्िम र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्िम कारबाहीको लातग 
अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनु े व्र्वस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन िारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 2076।77 
को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोिना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद 
ब्र्वस्थापन, साविितनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र िवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि 
रहेको    छ।त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको 
छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण 
र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको 
कार्िसम्पादनमा िवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनु ेष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बिेट अनशुासन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेट राखेको, खचि पश्चाि बिेट िथा कार्िक्रम 
संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक 
खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास 
तनमािणिफि  र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको, िष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्िम िनसहभातगिा निटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र कार्िक्रम 
ििुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका ििुिमा नभएको िस्िा समस्र्ा रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त 
िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको 
दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोिना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, 
लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमिोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र 
प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र 
बेरुिू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध ििुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार 
गरी गि ष्टवगिका बेरुि ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र िनशन्क्तको सीतमििाको बाविदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण 
गररएको तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि 
गररएको तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक 
पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै 
पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद 
ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                        (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



पर संखर्ााः२०७८।०७९           

च.नाः १९८ 

श्री नगर प्रमूखज्रू्,                              तमतिाः २०७८।५।०४ 

न्िरी नगरपातलका, 
दोलखा।                         

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्ाः  हामीले न्िरी नगरपातलकाको २०७६।०७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्–ब्र्र् तबबरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ ३१ मा समाि भएको २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि अतर् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि 
प्रचतलि कानूनबमोन्िम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ९२ लाख ३१ हिार बेरुिू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. १७ लाख  ८४ हिार, 

तनर्तमि गनुिपने रु. १ करोड ६ लाख १९ हिार,  प्रमाण कागिाि पेश गनुिपने रु. १करोड ६८ लाख  २८ हिार रहेको छ 
। 

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा २०७८।१।१०  मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर  प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागिािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना  (३९) र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व 
र्कीन हनुे कुनै िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानूनबमोन्िम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ीअतधकारीको न्िम्मेवारीाः आतथिक कार्ितबतध िथा तबन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र 
स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्िम सही र र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा िालसािी 
वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ु
गने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । कार्िकाररणी, पातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मवेार रहेका छन ्। 

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारीाः ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा िालसािी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुि लेखापरीक्षणको 
उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि 
कानूनबमोन्िम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका िालसािीितर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउने सक्ने तनन्श्चििा 
भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा न ैफरक पानि सक्न ेअवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा 
हनुे ष्टवर्ेश वा िालसािीितर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
                                                                                                               
                                                                                                                     (इतर प्रसाद आचार्ि) 
                                                                                                                                    नार्व महालेखापरीक्षक 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 
 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 
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जिरी नगरपालिका 
िेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।०७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्न गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
िनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ । र्स नगरपातलका अतिगिि ९ वडा, ४८ सभा सदस्र्, २२१।२५ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा १५ हिार ५१५  
िनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संन्चि कोर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्िम नगरपातलकाले प्राि गरेको आर्, 

अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका आर्व्र्र् ष्टहसावको आतथिक वर्ि २०७६।०७७ को ष्टवन्त्तर् 
प्रतिवेदन म.ले.प.फा.न. २७२  तनम्न वमोन्िम रहेको छ । 

 

प्राप् िी भकु्तानी ष्टहसाब 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 
र्स वर्िको रु. 
बिेट आफैले गरेको 

प्रािी/भकु्तानी 
बस्िगुि /सोझै 
भकु्तानी 

िम्मा 

प्रान्प् ि(क+ख)  ४९,२२,४३,००० 

 

४३,१३,१९,९७०. ४९ 

 

० ४३,१३,१९,९७०. ४९ 

 

क.प्रािी(संन्चिकोर्मा आम्दानी 
बातँधन)े 

 ४२,५२,५०,००० 

 

३६,९२,०९,८१०.६१ 

 

 ३६,९२,०९,८१०.६१ 

 

1100 कर   ८,२४,२०,००० ५,४५,९०,९४५.१९ ० ५,४५,९०,९४५.१९ 

 

1300 अनदुान 
 ३३,६१,५०,००० 

 

३१,३१,०२,००० 

 

० ३१,३१,०२,००० 

संधीर् सरकार  २९,५१,४१,००० 

 

२८,३५,९३,००० ० २८,३५,९३,००० 

प्रदेश सरकार  ४,१०,०९,००० 

 

२,९५,०९,००० 

 

० २,९५,०९,००० 

      

14000 अतर् रािस्व 
 ६६,८०,००० 

 

१५,१६,८६५.४२ 

 

० १५,१६,८६५.४२ 

ख. अतर् प्रािी  ६,६९,९३,००० 

 

६,२१,१०,१५९.८८ 

 

 ६,२१,१०,१५९.८८ 

ष्टविरण गनि बाँकी रािस्व 
 ० ० ० ० 

कोर्हरु 
 ५५,००,००० 

 

० ० ० 

धरौटी  ० २९,३०,३४८.६५ 

 

० २९,३०,३४८.६५ 

 

 

संधीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् 
कार्िक्रम  

 ६,१४,९३,००० 

 

५,९१,७९,८११.२३ 

 

० ५,९१,७९,८११.२३ 

भकु्तानी (ग++घ)  ५८,६४,४३,००० 

 

४४,५९,००,६६९.९७ 

 

० ४४,५९,००,६६९.९७ 

 

ग. भकु्तानी (संन्चि कोर्बाट )  ५१,९४,५०,००० 

 

३८,३०,९३,८२७.५३ 

 

 ३८,३०,९३,८२७.५३ 

 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा  १०,१०,०५,५२० ९,२२,७०,२४८.१५ 

 

० ९,२२,७०,२४८.१५ 

22000 मालसामान िथा सेवाको 
उपर्ोग 

 १७,०२,०७,६०० 

 

१०,९२,७२,९३२.०९ ० १०,९२,७२,९३२.०९ 

 

25000 सहार्िा  १३,००,००० 

 

२,५५,००० 

 

० २,५५,००० 

 

26000 अनदुान 
     

27000 सामान्िक सरुक्षा  ६४,५२,००० 

 

४९,४६,१९४.४० 

 

० ४९,४६,१९४.४० 
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28000 अतर् खचि  ३१,५९,८८० 

 

३०,३६,२४२ 

 

० ३०,३६,२४२ 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् 
सम्पिी/पूनँ्िगि खचि 

 २३,७३,२५,००० 

 

१७,३३,१३,२१०.८९ 

 

० १७,३३,१३,२१०.८९ 

 

 

घ. अतर् भकु्तानी  ६,६९,९३,००० 

 

६,२८,०६,८४२ .४४  

 

 ६,२८,०६,८४२.४४ 

 

कोर्हरु 
 ५५,००,००० 

 

० ० ० 

धरौटी  ० ३६,४३,५९०.९५ 

 

० ३६,४३,५९०.९५ 

संघीर् प्रदेश सरकार वा अतर् 
कार्िक्रम 

 ६,१४,९३,००० 

 

५,९१,७९,८११.२३ 

 

० ५,९१,७९,८११.२३ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि 
बाँकी 

  (१६५५९.७४) 
 

 (१६५५९.७४) 
 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)  (९,४२,००,०००) (१४५८०६९९.४८) 
 

 

 (१४५८०६९९.४८) 
 

च. गि वर्िको न्िम्मेवारी रकम 
(अ.ल्र्ा) 

  ११,६८,४५,९८३.१६ 
 ११,६८,४५,९८३.१६ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ++च)  ९,४२,००,०००) 
 

१०,२२,६५,२८३.६८ 

 

 १०,२२,६५,२८३.६८ 

बैक िथा नगद बाकँी    ९,८२,०७,१७०.६१ 

 

 ९,८२,०७,१७०.६१ 

 

नगरपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा समावेश नभएको अतर् खचि न्शर्िक बैंक नगदी ष्टकिाबको आधारमा 
देहार्बमोन्िम रहेको पाइर्ो । 

तस.न.ं खचि न्शर्िक आम्दानी खचि रकम बाकी मौज्दाि  
१ कार्िसंचालन कोर् २२१८२४१।४८ १४७३०८० ७४५१६१।४८ 

२ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ३९७९८१७ १६६४२१७ २३१५६०० 

३ कमिचारी कल्र्ाण कोर् १२००००० ० १२००००० 

 िम्मा ७३९८०५८।४८ ३१३७२९७ ४२६०७६१।४८ 
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दफा नं भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

  ष्टफिाि दान्खलााः आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा तनकासा मध्रे् बाँकी रहेको संन्घर् सशिि अनदुान 
िफि  रु.  २९६१०७२१।२५ र प्रदेश सशिि अनदुानको रु ९२६८३० समेि िम्मा रु 
३०५३७५५१।२५ तमिी २०७७।३।३१ मा नेपाल बैंक तल. चरिकोट शाखामा दाखखला 
भएको छ ।  

 

 ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 
र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्िम छन ्

 

• प्राि ष्टविीर् ष्टववरणको अनसुचुी २४ मा बैक कारोवारमा बर्ाितिको बाकी रु. 
५९३९४७५९।०९ र अनसुचुी २४ अनसुारको नगद िथा बैक बाकी रु.  
९८२०७१७०।६१  भई बैक रु. ३८८१२४११।५२  ले बढी देन्खएको ष्टविीर् ष्टववरणले 
देखाउदछ । अनसुचुी २४ मा देखाएको बैक िथा नगद बाकी रु.  ९८२०७१७०।६१   
मध्रे् रु. ३८८१२४११।५२   बैक कारोवारमा तभन्निा भत ने उल्लेख छ ।र्स सम्वतधमा 
पषु्ट्रर्ाई प्राि नभएकोले ष्टहसाव एष्टकन हनु ुप्रदिछ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे 
बमोन्िमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने 
िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्िमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको 
NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि 
महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली 
(सरु) को प्रर्ोग गरेको भएिापतन सबै कारोबार सरुमा समावेश नभएकोले आम्दानी िथा खचि 
तभडदैन । 

• नगरपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा रु ४४५९००६६९।९७ देखाएकोमा 
पातलकाबाट खचि भएको सबै बिेट न्शर्िकको आतथिक ष्टववरण एवं फाँटवारीको िोडिम्मा बाट 
िम्मा खचि रु ४३७८३१२२७ देन्खतछ । फरक रकम रु ८०६९४४२।९७ सम्बतधमा 
र्ष्टकन हनुपुदिछ । 

• पातलकाबाट लेखापरीक्षणको लातग पेश भएको संन्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाबअनसुार आम्दानी 
रु ४८२७७८०६२ देखाएकोमा पातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् ष्टववरण म,ले.प. फारम नं २७२ 
मा रु ३६९२०९८१० देन्खतछ । ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन र बैंक नगदी तबच रु ११३५६८२५२  
फरक देन्खएको छ ।  

• पातलकोको संन्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाब अनसुार रु ४२६१५१७६८ खचि देन्खएकोमा 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा रु ३८३०९३८२७ देन्खतछ । बैंक नगदी ष्टकिाब र ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन 
तबच रु ४३०५७९४१ ले फरक  देन्खएको छ । र्स सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपदिछ । 

      लेखापरीक्षणका क्रममा प्रकोप व्र्वस्थापन र कार्ि संचालन कोर् सरुमा अद्यावतधक 
नरहेको कारण स्थानीर् िहले पेश गरेको आर् व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मात न सष्टकने अवस्था छैन 
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।त्र्सैले िोकेबमोन्िमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ ।  

2.  न्िम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राि र 
खचि भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्िम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु ९८९७६००० मौज्दाि कार्म 
भएकोमा र्ो बर्िको शरुुमा रु ११६८४५९८३।१६ . न्िम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । िस अनसुार 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा रु १७८६९९८३।१६  बढी न्िम्मेवारी सरेको 
सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोन्िम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्िम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोन्िमको खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार रु 
१२७५५२११।४४  फरक पनि गएकोले बैंक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ 
। 

 

 तस.
नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट 

अनसुार बाकँी फरक 

१ आतिररक रािश् व 
खािा ०।७९ ५०००  

२ चाल ुखचि खािा ६८९१२ ८१४८३१।७२  
३ पुिँीगि खचि खािा ० ७३७५३०१  
४ धरौटी खािा २६९९५५१।७४ २६६६१३०।७४  
५ संन्चि कोर् खािा ५६६२६२९४।५६ ५६८९६९३२।८४  
६ ष्टवभाज्र् कोर् खािा ० ०  

७ प्रकोप व्र्वस्थापन 
खािा ० २३१५६९९।७५  

८ कार्ि संचालन कोर् ० ८७६१७३।४८  
९ कल्र्ाण कोर् खािा ० १२०००००  
 िम्मा ५९३९४७५९।०९ ७२१४९९७०।५३ १२७५५२११।४४   

 

3.1. ३ घटी बैंक मौज्दािाः नगरपातलकाले बैंक ष्टहसाब तमलान नगरेको कारण से्रस्िा र बैंङ्क मौज्दािमा 
रु १२७५५२११।४४ फरक देन्खएको छ । समग्रमा बैंक मौज्दाि से्रस्िा भतदा रु 
१२७५५२११।४४ ले बढी देखाएिापतन धरौटी खािामा से्रस्िा अनसुार रु २६९९५५१।७४ 
र बैंङ्क स्टेटमेतट अनसुार रु २६६६१३०।७४ रहेकोले से्रस्िा भतदा बैंक मौज्दाि घटी देखाएको 
रु ३३४२१ को बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

३३४२१ 

4.  बैंक नगदी ष्टकिाब र आतथिक ष्टववरण नतभडेकोाः नगरपातलकाले लेखापरीक्षणलाई पेश गरेको बैंक 
नगदी ष्टकिाब र आतथिक ष्टववरण िथा खचिको फाटवारी अनसुार तनम्नानसुारको बिेट खचि 
शीर्िकमा बैंक नगदी ष्टकिाब र आतथिक ष्टववरण बीच रु. १११०६०८८।७५   फिक पिेको छ।  बैंङ्क 
नगदी ष्टकिाबमा खचि भएको रकम भतदा आतथिक ष्टववरणले घटी  देखाएको रु 
१११०६०८८।७५ को सम्बतधमा र्ष्टकन हनुपुदिछ । 

 

 तस.नं. खचि शीर्िक आ.वव. ि े देखाएको बैंक नगदी ष्टकिाबले 
देखाएको खचि 

फरक 

१ संन्घर् सशिि चाल ु १३१४९३१६६।७५ १३०९८६५६६ ५०६६००।७५ 
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२ संन्घर् सशिि 
पुिँीगि 

६०९३७३७ ५५०८२४९ ५८५४८८ 

३ नगरपातलका 
पुिँीगि 

१५५५८४१७५।८९ १४५५७०१७५।८९ १००१४००० 

िम्मा २९३१७१०७९।६४ २८२०६४९९०।८९ १११०६०८८।७५  
5.  लेखा शे्रस्िााः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ मा पातलकाले आर् 

व्र्र्को अतभलेख अद्यावतधक रुपमा राख नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले लेखापरीक्षणलाई 
पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन, बैंक नगदी ष्टकिाब, शीर्िकगि आतथिक ष्टववरणहरु तभडान गदाि 
आम्दानी िथा खचिमा एकरुपिा रहेको पाइएन । नगरपातलकाले आतथिक कारोबार सरुमा आबर्द् 
गरेिापतन प्रकोप व्र्वस्थापन, कार्िसंचालन र कमिचारी कल्र्ाणकोर्को कारोबार सरुमा समावेश 
नगरेको र सरुमा समावेश नगरेको कारोबारको आतथिक ष्टववरण लगार्िका फाँटवारीहरु िर्ार 
गरेको पाइएन । नगरपातलकाले आर्–व्र्र्को अतभलेख र आतथिक ष्टववरणहरु अद्यावतधक 
राख नपुदिछ । 

 

6.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा 
देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्िम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 

िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोन्िम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्िम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर 
गनुिपनेमा २०७७।३।३० मा ट्रातसफर गरेको पाइर्ो । 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि 
संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोिनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• रािस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि 
गने गरेको देन्खएन । 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्िम मध्र्कालीन खचि 
संरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्िम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, 

रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोिना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको तबश्लेर्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोिनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोिना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 
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• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा, स्रोि अनमुान र बिेट 
सीमा तनधािरण सतमति र बिेट िथा कार्िक्रम ििुिमा सतमति रहन ेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले 
उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले न्ितसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्ितसी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्ितसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितसी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• न्ितसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि 
पनेमा गरेको पाईएन र मूल्र् पतन आन्शंक रुपमा मार खलेुको पाइर्ो ।  

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
िानाकारी सम्वन्तधि आतिररक रािस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार 
ददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको िाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको िनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोिना र वाष्टर्िक 
खररद र्ोिना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्िम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् 
महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतसी खािा राखेको 
पाईएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविितनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविितनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

• साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका 
आर्ोिना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोिना तनमािण कार्ि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी 
दिाि गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आर्ोिना कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा 
िटु्ने आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि 
अनमुान िर्ार गरेको देन्खएन । 

• सञ्चातलि र्ोिनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविितनक 
सनुवुाई र साविितनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको 
पाईएन। 
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• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्निर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोिना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  ४० र 
प्रशासतनकिफि  ५१ समेि  ८८ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: १३ र  २५ 
समेि  ३८ पदपूिी भएकोले कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

• तनिामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन 
। 

• तनिामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख(2) वमोन्िम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा स्वास्थर् र 
पातलकािफि का कमिचारीहरुको िलब भत्तामा रु. ७५१२९३५१ खचि लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा 
वेरुिकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

• र्ािार्ाि खचि भतु्तानी गदाि स्पि मापदण्ड र दररेट तनधािरण नगरेको । 

• संचातलि सवै कार्िरमहरुको तनर्तमि अनगुमन सोको तनर्मीि प्रतिवेदन गने गरेको छैन  
• रु २० हिार भतदा मातथको कारोवार अतनवार्ि रुपमा म.ुअ.करमा दिािवालासँग खररद गनुिपनेमा 

पान ष्टवलमा कारोवार गरेको । 

• र्ोिनागि रुपमा अलग अलग नापी ष्टकिाब नराखेका एवंम तनमािण कार्िको हालसम्मको 
परीमाण र खचि देन्खने एष्टककृि नापी ष्टकिाव प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोन्िम पातलकाले आफनो क्षेरतभरको 
साविितनक सम्पन्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षण गरे नगरेको अतभलेख राखेको पाइएन 
। 

• उपभोक्ता सतमिीलाइ भकु्तानी गदाि भरपाइ माफि ि समेि भकु्तानी गरेको । 

• स्वीकृि मलेप फा नं अनसुारको अतभलेख अद्यावतधक नगरेको । 

• न्ितसी आम्दानीमा बातधएका कतिपर् सामानहरुको मलु्र् नखलेुको । 

• ममिि अतभलेख खािा अद्यावतधक नगरेको, ममिि आदेश नभएको । 

• सामान्िक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि भत्ता ष्टविरण गदाि पररवारका अतर् सदस्र्लाइ बझुाउन े
गरेको  

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

7.  सेवा प्रवाह लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ ब ०७६।७७ मा पातलकाबाट 
तनम्नानसुारको सेवा  प्रवाह गरेको देन्खतछ  । 

 

 तस न ष्टववरण ष्टववरण सेवा प्रातिका लातग तनवेदन र तसफाररस सखर्ा 
१ ितम मतृ्र् ुदिाि ४६८ 

२ नागररकिा तसफाररस २०५ 

३ घरबाटो तसफारीस ११४ 
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४ नािा प्रमाणीि ३४२ 

५ नक्सा पास तनवेदन संस्था ५०, अस्थार्ी अनमुति ४०, सम्पत न ३५  
 • र्ोिना ििुिमा, बिेट िथा कार्िक्रम   

8.  बिेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 
िहले आगामी आतथिक वर्िको रािश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
१० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बिेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट 
पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बिेट स्वीकृि भएको ७ 
ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बिेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री कृष्णमार्ा बढुाथोकी खड्का ले शरुु 
बिेट २०७६।३।१० गिे रु ४२ करोड ४० लाख ९ हिार (शंशोतधि बिेट रु ४७ करोड 
४० लाख ९ हिार) को बिेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।११ मा पाररि भएको छ 
। र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।३।११ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बिेट 
खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ । 

 

9.  र्ोिना ििुिमा र कार्ाितवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोन्िम 
स्थानीर् िहले र्ोिना वनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोिना छनौट 
गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ । साथै र्ोिना वनाउँदा मध्र्म िथा ददघिकालीन 
प्रकृतिका आर्ोिनाहरूको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ु पने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले र्स वर्ि आतथिक, सामान्िक, पूवािधार लगार्िका क्षेरमा रु ४३ करोड ७ लाख ५८ 
हिार बिेट व्र्वस्था गरेकोमा रु ३१ करोड ८० लाख ४५ हिार खचि गरेको पाइर्ो । र्स 
वर्ि संचातलि कुल १६२ र्ोिना मध्रे् १–५ लाख सम्मका १०६ र्ोिना, ५–१० लाख सम्मका 
३१ र्ोिना , १०–२० लाख सम्मका १५ र्ोिना र २० लाख भतदा मातथ ९ र्ोिना संचालन 
भएकोमा १ वटा र्ोिना क्रमागि रही उपभोक्ता सतमिीबाट १५४ र ठेक् काबाट ८ र्ोिनाहरु 
संचालन गरेको पाइर्ो । पातलकाले मध्र्म िथा ददघिकातलन र्ोिना छनौट  िथा प्राथतमकीकरण 
नगरेको र अतधकांश कच्ची बाटोमा रकम खचि गरेको देन्खतछ । िसथि पातलकाले मध्र्म िथा 
ददघिकातलन र्ोिना छनोट िथा प्राथतमकीकरण गरी सहभातगिामूलक, उत्पादनमलुक र प्रतिफल 
प्राि गने गरर र्ोिना संचालन हनुपुदिछ । 

 

10.  अबण्डा बिेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्िम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बिेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहले र्ो बर्ि रु. ४ करोड २८ लाख ४ हिार अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा 
रकम कार्िपातलकाको तमिी २०७६।१०।२३ र  २०६६।१२।९ को तनणिर्बाट बिेट 
व्र्वस्था गरर खचि लेखेको छ । बिेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने 
प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ ।                                 (रु. हिारमा) 

 

 क्र.स. अवण्डा न्शर्िक रकम अवण्डा वाट खचि भएको कार्िरम/संन्शतधि 

१ समपरुक कोर् ३०००० ष्टवतभत न ३ र्ोिनामा १४९४१ हिार 
२ मठ मन्तदर १००० ष्टवतभत न ८ वटा मठमन्तदरहरु रु १० लाख 

३ अतर् तनमािण 
सधुार 

४२०४ ष्टवतभत न ११ वटा र्ोिनामा रु ४२०४ हिार 

४ नेपाल िलवार् ु
पररवििन सहर्ोग 

७६०० ष्टवतभत न ५ र्ोिनाहरुमा रु ७६०० हिार 
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 िम्मा ४२८०४   
11.  कार्िक्रम पररवििन  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खचि गने अन्खिर्ारी 

र कार्िष्टवतध सम्बतधमा उल्लेख छ  । साथै सोही तनर्मको उप तनर्म ७ वमोन्िम कार्िपातलकाले 
सभावाट स्वीकृि तसमा र न्शर्िक वाष्टहर गई खचि गनि नपाउने उल्लेख छ । सो ष्टवपररि वडा 
कार्ािलर्हरूको तसफारीसमा नगर कार्िपातलकाले तनम्नानसुार कार्िक्रम संसोधन गरी रकम खचि 
गरेको पाईर्ो िसका केही उदाहरणहरु तनम्नानसुार रहेका छन। 

(रु. हिारमा) 

 

 
 
तस
न 

मौिदुा कार्िक्रम रकम पररवतििि कार्िक्रम रकम कार्िपातलकाको 
तनणिर् तमिी 

१ हाटडाडा देन्ख धतुसा 
तसिेक सडक 

५०० खाबेक गमु्बा िल्लोकोट 
सडक 

५०० ०७६/१०/१६ 

२ खेिीपािी िथा भैपरर 
आउने  

१२५ पमु्पा आउने प्रवेश गेट 
तनमािण 

१२५ ०७६।१०।२३   

३ वडा कार्ािलर् गेट १५० स्टोन पाकि  िान ेबाटो १५० ०७६।१०।२३ 
४ ष्टवतभत न ६ समपरुक 

र्ोिना 
७५६२० ष्टवतभत न ४० र्ोिना िथा 

कार्िक्रमहरु 

८६१२० ०७६।११।२६ 

५ गि आ.व.को भकु्तानी 
भैपरी आउन ेचाल ु

२३०३ गि आ.व.को कृष्टर् िथा 
पश ु

२३०३ ०७६।११।२६ 

६ अतर् तनमािण सधुार – वडा नं ९ मा फुन्ल्र्ङ 
सडक सधुार 

२००० ०७६।१२।९ 

७ मौरी पालन िातलम र 
िाम िेतल प्रशोतधि 
मेन्शन 

५०० िरकारी  ष्टकट ५०० ०७७।३।१ 

 

12.  प्रगति ष्टववरण नभएकोाः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोिना छनौट 
िथा सञ्चालन सम्वतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स बर्ि उपभोक्ता सतमतिवाट सञ्चालीि  १५४   
र्ोिनाहरु समेि कुल १६२ र्ोिना सञ्चालन गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सञ्चातलि र्ोिनाहरुको 
प्रगति ष्टववरण पेश हनु आएन । सञ्चालीि र्ोिनाहरुको कार्िसम्पन्न अवस्था, ष्टवतिर् एवं भौतिक 
प्रगति स्थीति समेिको ष्टक्रर्ाकलापगि र रकमगि पररमाण खलु्न ेगरी एकीकृि रुपमा प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले सो को ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन । अिाः स्वीकृि कार्िक्रम बमोिीम कार्ि 
सञ्चालन र सञ्चालीि कार्िको प्रगति ष्टववरण िर्ार हनुपुदिछ । 

 

13.  सञ्चालन नभएका र्ोिना िथा कार्िक्रमहरुाः लेखापरीक्षणलाई प्राप् ि ष्टववरणअनसुार र्स वर्ि 
तनम्नानसुारका र्ोिना िथा कार्िक्रमहरुमा बिेट व्र्वस्था भएकोमा संचालन हनु नसष्टक शतुर् 
प्रगति रहेको पाइर्ो । नगरपातलकाले बिेट व्र्वस्था भएको र्ोिना िथा कार्िक्रम संचालन गरी 
बिेट उपर्ोगी क्षमिा बढाउनपुदिछ                                     (रु. हिारमा) 

 

 तस. नं र्ोिनाको नाम बिेट  कार्िक्रम 
खचि 

१ आवतधक र्ोिना सधुार ११०० ०० 
२ एक वडा एक खेल मैदान २०० ०० 

३ राष्ट्रपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १० ०० 

४ गैरआवसीर् भवन १५०० ०० 
५ वडा नं ३ खानेपानी घेरावाल ५०० ०० 
६ हाटडाडा देन्ख तसक्री सडक ४०० ०० 
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७ वैकन्ल्पक न्शक्षा कार्िक्रम ४९१ ०० 
८ नेपाल िलवार् ुसहर्ोग कार्िक्रम ७६०० ०० 
 िम्मा ११८०१ ००  

14.  चौमातसक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्िम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था 
छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् 
बमोन्िम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 पूिँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हिारमा) 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसो चौमातसक 

सबै पूनँ्िगि  १७३३१०३ १२४४२ ५२११५ १०८७५६ ५४२३५ 

खचि प्रतिशि १०० ७.१७ ३०.०६ ६२.७५ ३१.२९  

 

15.  क्षरेगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बिेट ष्टवतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बिेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक विेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ६९०६५६०० ४४५५०१९६ ११.६२ 
सामान्िक क्षेर  १८६३१७००० १४९०५५२०१ ३८.९० 
पूवािधार ष्टवकास क्षेर १७५३७५००० १२४४३९५१६ ३२.४८ 
सशुासन िथा अतिर सम्बन्तधि 
क्षेर 

६८४८००० ६०४७६८६ १.५७ 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक 
खचि 

८१८४४४०० ५९००१२२७ १५.४० 

िम्मा ५१९४५०००० ३८३०९३८२७ १००  

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णबाट तनम्नानसुार देन्खएको छ:  
15.1.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु ५८८५३४५ रािस्व बाँडफाँड र 

अनदुानबाट रु २८७४४९२५० समेि रु ४३१३१९९७० आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु 
२०९७८०६१६  र पूनँ्िगि िफि  रु १७३३१३२१० र तबन्त्तर् ब्र्बस्था िफि  रु -० समेि रु 
४४५९००६६९ खचि भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा १.३१ प्रतिशि रहेको 
छ। र्सबर्ि पदातधकारी सतुबधामा रु ७३५८०००  खचि भएको छ िनु आतिररक आर्को 
१२५.०२ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र रािस्व बाँडफाँडको 
रकमबाट ७२.९८ प्रतिशि चाल ुर ६०.२९ -प्रतिशिमार पूनँ्िगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ 
। र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोिनमा तर्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोिनमा बष्टढ 
खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र रािस्व बाँडफाँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोिनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

15.2.  लेखापररक्षण लाई प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि कुल आतिरीक आम्दानी रु ५८८५३४५       

रहेकोमा पातलकाको कुल प्रशासतनक खचि रु   ५९००१२२७ रहेको छ । आतिरीक आर्को 
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िलुनामा प्रशासतनक खचिको ष्टहस्सा १०.०२ गणुा बढी रहेको छ । पालीकाले आतिरीक 
आम्दानीका थप स्रोिहरु बढाउन पहल गनुिपदिछ । 

16.  अधरुा आर्ोिना – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोिनाहरुको 
भौतिक र ष्टवत्तीर् पक्षको सामषु्टहक समीक्षा गनुिपने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा 
प्रमखु कारणहरु र सोको तनतमत्त न्िम्मेवार व्र्न्क्तको पष्टहचान गनुिपने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका 
लातग चाल्न ु पने कदमहरु र न्िम्मेवार व्र्न्क्त उपर गनुिपने कारबाही समेि उल्लेख गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि  लहरेमान न्चपन्चपे सडक स्िरोत नति तनमािण कार्िको 
तमिी २०७६।२।५ मा सम्झौिा गरेकोमा ०७६।८।३० मा सम्पत न हनुपुनेमा ७० % भौतिक 
प्रगति र हालसम्मको खचि भकु्तानी रु ८५०२९२३१६ रहेको छ। उक्त र्ोिनाको कार्ि सम्पत न 
हनु नसष्टक न्िम्मेवारी सारेको पाइर्ो । र्सरी कानून ष्टवपरीि सम्झौिा गरी बर्ौसम्म पतन सम्पन्न 
नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देन्खएन । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

17.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र 
अस्थार्ी दरबतदी सिृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभत न ८ पदमा २६ िना 
कमिचारीहरु करारमा राखी रु. ६४७५९९० खचि लेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्िम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा 
मार करारवाट सेवा तलन सष्टकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद 
वाहेकको इन्तितनर्र–१, स.ुप्र.अ.-१, स.इ.-१, असइ.–१, स.क.अ.- १ गरी ५ पदमा ५ िना 
कमिचारीहरु तनर्नु्क्त गरी बर्िभरीमा रु. २०२३९०० भकु्तानी गरेको देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्िम स्थानीर् िहले 

स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट 
१० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी िम्मा गनुिपने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि ष्टवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाणकोर्मा रु ५००००० 
ट्रातसफर गरेको छ । िर उक्त कोर्को संचालन सम्बन्तध पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको 
व्र्वस्था भएको देन्खएन । र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरर पातलका अनदुानबाट सोझै कमिचारी 
कल्र्ाणकोर्मा रकम ट्रातसफर गनि तमल्ने देन्खदैन । 

 

19.  कमिचारी ष्टफल्ड भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्िम 
स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोन्िम हनु,े दफा ८६ (२) बमोन्िम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन 
िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोन्िम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो  ५ िना प्राष्टवतधक कमिचारीहरुलाई 
िलबको २५ प्रतिशिले हनुे रु ३७६०६५ ष्टफल्ड भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार 
बढ्न गएको देन्खतछ। 

 

20.  ष्टवदाको अतभलेखाः ६६३।०७७।३।२३ नगरपातलकाले लेखा अतधकृि श्री महेश्वर अतधकारीलाई 
संन्चि घर ष्टवदा िथा ष्टवरातम ष्टवदा वापिको ३०/३० ददनको ष्टहसावले हनु आउने रु८८७८० 
भकु्तानी गरेको छ । तनिामिी सेवा तनर्मावलीको तनर्म ९६ बमोन्िम भकु्तानी गरेको घर ष्टवदा 
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िथा ष्टवरामी ष्टवदा वापिको भकु्तानीको अतभलेख नराखदा आगामी ददनमा दोहोरो पनििाने संभावना 
देन्खन िातछ । अिाः र्स्िो खचिको अतभलेख राख्नपु्रदिछ । 

 • कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न   

21.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म 
तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । िसअनसुार 
स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना 
कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म ८ वटा ऐन, १ वटा तनर्मावली, 
९ कार्िष्टवतध लगार्ि ४३ वटा काननु तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएकोछ । साथै पातलकाले 
२५ वटा कानूनहरु तनमािण गरी सभा कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु रािपरमा 
प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथि उक्त कानूनहरु रािपरमा प्रकाशन गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ु
पदिछ । 

 

22.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार 
क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उिरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाकी १ र र्ो बर्ि थप भएको ३० गरी कुल ३१ ष्टववाद दिाि भएकोमा २७ वटा मार 
फछ्र्र्ौट भई ४ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट 
वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

23.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातसक समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स 
स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण संघीर् हस्िातिररि 
कार्िक्रम िफि को को.ले.तन.का. चररकोट बाट र बाकी सबै आलेप शाखा गठन गरी  आलेप 
सहार्कबाट लेखापरीक्षण गराएको पाइर्ो । 

 

 • पदातधकारी सषु्टवधा  
24.  पदातधकारी सषु्टवधा खचि .बाग्मिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउन े

सषु्टवधाका सम्बतधमा व्र्वस्था गनि बनेको पष्टहलो ऐन, २०७५ ( पष्टहलो संशोधन समेि) दफा ३ 
(क) (१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनसुचुी १ मा उल्लेख भएको सषु्टवधा पाउन े
व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले र्स वर्ि संचारमा रु ८११५००, खािामा रु ८८२०००, पसु्िक 
परपतरका इतटरनेटमा रु ५३१०००, खानेपानी िथा तबिलुीमा रु ४६८०००, सरसफाइ िथा 
ममििमा रु  १९८०००, तडिेल पेट्रोलमा रु ८३२५००, अतिथी सत्कारमा रु १३८१५००, 

सम्नवर् भत्ता रु ९३१५०० गरर रु ६०३६००० भकु्तानी गरेको देन्खतछ । 

 

24.1.  नगरपातलकाले पदातधकारीहरुलाई मातसक सषु्टवधा ०७६।७।१ देन्ख ददनपुने व्र्वस्थामा पातलकाले 
०७६ असोि मष्टहनाको मातसक सषु्टवधा रु ६७० हिार भकु्तानी गरेको पाइर्ो । २०७६ असोि 
मष्टहनाको पाररश्रतमक भकु्तानी नभएकोमा असोिको मातसक सषु्टवधा ०७७ असार मष्टहनाको भकु्तानी 
हनुपुने सषु्टवधाबाट कट्टी गरेको देन्खतछ । तनर्मानसुार मार मातसक सषु्टवधा भकु्तानी गनुिपदिछ । 
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25.   ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्िम व्र्र्को बिेट 
अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु. १०७२१८३ खचि गरेको छ 
।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

26.  सामान्िक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । 
र्स स्थानीर् िहले उपचार प्रर्ोिनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभत न व्र्न्क्त लाई ४९४६११४।४० 
सामान्िक सहार्िा र  अतर् सहार्िा रु २५५००० समेि िम्मा रु ५२०१११४।१४  ष्टविरण 
गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • अनदुान प्राति र ष्टविरण   
27.  अनदुानको अनगुमन – साविितनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 

नभएको एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर 
पातलकाले देहार्अनसुार अनदुानमा रु.४४२१५६० खचि लेखेका छन । िर पातलकाबाट तबिरण 
भएको अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी 
मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि 
अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना 
नहनुे गरी अनदुानग्राहीको िीबनस्िरमा सधुार आएको र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग 
गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 क्र.स
. 

कार्िक्रम रकम  

१ १००% अनदुानमा आल ुतबउ १००००० 

२ ५०% अनदुानमा तमतन ष्टटलर ६५०००० 

३ ५०% अनदुानमा दोस्रो पसु्िाको आलकुो तबउ ८०००० 

४ आल ुउत्पादन र ढुवानी अनदुान २३ ५२० 

५ ष्टकतब ष्टवकास ढुवानी अनदुान २८००० 
६ ५०% अनदुानमा आइरन टनेल ५२०००० 
७ आइष्टपएम कृर्क पाठशाला १००००० 
८ ५०% आधतुनक मौरीघार ष्टविरण ५००००० 
९ ५०% अनदुान ष्टकष्टव िामिेली २९५००० 
१० ष्टकष्टव बगैचा टे्रतलस तनमािण ५०% अनदुान ८७४२६५ 
११ ष्टकष्टव व्र्वसार् बगैचा स्थापना ५०% अनदुान ४६२५०० 
१२ टनेल अगाितनक िरकारी ५०% अनदुान २७८९६० 
१३ थ्रेसर मेतसन ष्टविरण २९२५०० 
१४ सतुनगस ५०% अनदुान ३०००० 
१५ ष्टकष्टव खेिीका लातग अतसना छेक्ने िाली ५०% अनदुान ११४९८३ 
१६ लोकल कार्ि माछापालन ५०% अनदुान १५०००० 
१७ हािे च्र्ाप्कटर ष्टविरण ७५% अनदुान १९९१२५ 
१८ ष्टहउदे घासको तबउ ष्टविरण ९३९६० 
१९ ष्टहउदे फलफुल तबरुवा ५०% अनदुान १४६७४७ 
२० भकारो सधुार कार्िक्रम ( १० िना) १५०००० 
२१ गरीबसंग तबश् वेश्वर कार्िक्रम बाख्रा पालन अनदुान  २५०००० 
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 िम्मा ४४२१५६०  

28.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ ष्टविरणमखुी 
खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास िथा 
दीघिकालीन पिुी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपदिछ । िसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थाष्टपि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबिितनक 
रुपमा तनशलु्क वा तर्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सतुनन्श्चि हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िहले 
र्ो वर्ि देहार्अनसुारका  नाफामूलक संस्थाको कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिमा लातग रु. 
१४०८०९० अनदुान उपलब्ध गराएका छन ्।िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोन्िम सेबा प्रबाह हनुे 
सतुनन्श्चि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोिन अनदुान रकम 

१ पाँचपोखरी कृष्टर् सहकारी संस्था तलतमटेड िरकारी खेति २००००० 

२ आकाशददप बचि िथा ऋण सहकारी संस्था अनदुान ६१६५० 

३ िलेश् वर कृर्क समहु र बौर्द् ितडवटुी उद्योग अनदुान ९४६४४० 

४ न्िरेश्वर क्र्ाटल डेरी डेरी सामाग्री २००००० 
िम्मा १४०८०९० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

29.  पूिँीगि बिेटमा चाल ुप्रकृतिका खचि – पूिँी सिृना नहनु ेखालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा 
नददने खचिलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूिँीको तनमािण हनुे 
एवम ्उपर्ोतगिा तसििचना हनुे गरी र्ोिना छनौट िथा कार्ाितवर्न गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी 
पूिँीगि शीर्िकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ भन्ने उल्लेख छ वडा नं 
२ छेच ुमहोत्सव संचालनको लातग महोत्सव सतमतिलाई रु ३२०००० भकु्तानी भएको छ । 
पून्िगि न्शर्िकबाट चाल ुप्रकृतिको महोत्सवखचिमा भएको भकु्तानी गरेको देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.  अनतु्पादक खचि – साबिितनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 

गनुिपनेमा र्स पातलकाले देहार् बमोन्िमका अनतु्पादक प्रर्ोिनमा रु. १८०००० खचि गरेको  
देन्खतछ । 

तस.
नं 

भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोिन रकम 

1.  राष्टष्ट्रर् लोक दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल सहर्ोग १०००० 

2.  सनुवुार सेवा समाि बाद्य बाद्यन प्रन्शक्षण ५०००० 

3.  लाल ब= न्िरेल ( पर्िटन पूवािधार ) सहर्ोग १२०००० 

4.  नेवााः देर् दब ु सामाग्री खररद १००००० 
5.  र्वुा संिाल न्िरी न्िरी न्स्ट्रट फुड फेन्स्टवल ३००००० 
6.  नष्टवन न्िरेल फेस अफ िरी कार्िक्रम १३५५२० 
7.  पासाङ शेपाि िेक्वान ्डोिाङमा सहभातग १००००० 

 िम्मा  २२२३६१० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 
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 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
31.  कर िथा शलु्कमा असलुीाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५,५७,५८ र ५९ 

मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरिग्गा कर, घरिग्गा बहालकर, व्र्वसार् कर र बहाल ष्टवरौटी 
शलु्क उठाउन ेव्र्वस्था गरेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थिी तनम्नानसुार 
रहेको देन्खतछ ।  

 

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर १५००००० ०० ०० 

घर बहाल कर ४००००० ०० ०० 

अतर् कर १२०००० ०० ०० 

बहाल ष्टवरौटी कर १००००० ०० ०० 
िम्मा २१२०००० ०० ००  

 

32.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो 
कार्िक्षेर तभर रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको 
छ । र्स वर्ि नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाि ५ िथा १ नवीकरण शलु्क वापि रु. १५५००  
कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको 
छैन । िसथि पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक 
अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

33.  आतिरीक आम्दानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ अनसुार आम्दानी खचि 
पषु्टि हनुे गरर प्रमाण राख्नपुने ब्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्ो वर्ि आतिररक आम्दानी रु. 
५८८५३४४ गरेको तबवरण प्राि भएको छ । नगरपातलका कार्ािलर् र ९ वटा वडा 
कार्ािलर्हरुले नगरपातलकाबाट प्राि रतसद प्र्ाड थान, आम्दानीमा प्रर्ोग भएका रतसदहरु र बाकी 
रहेका रतसदहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन । िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं. १०५, १०६, 

१०७ र १०८ लगार्िका अतभलेखहरु ब्र्वन्स्थि राखेको नदेन्खदा नगरपातलका र वडा 
कार्ािलर्हरुबाट भएको आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

34.  वडागि आम्दानीाः नगरपातलकाबाट लेखापरीक्षणलाई प्राप् ि ष्टववरण अनसुार नगरपातलकाबाट नगदी 
रतसद प्रर्ोगको अवस्थाको वडागि आम्दानी ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको पाइर्ो । 

 

 

वडा 
नं. 

गएको 
ठेिी 
नगदी/ 
मािपोि बुझिलिने नाम 

फििाा 
आएको 
ठेिी 

नगदी 
रलसद 
आम्दानी 

मािपो
ि 

रलसद 
आम्दा
नी  

िम्मा 
रकम 

बैंक 

दाझख
िा  

बैंक दाझखिा  
लमति 

१ $ कृष्णगोपाल खड्का  ४ ५६०५० छैन ५६०५० ५८००० 
मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

२ & कृष्णगोपाल खड्का ७ १२६७५०  १२६७५० 
१२६८५

० 
मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

३ ८ कृष्णगोपाल खड्का ८ २१०३१५  २१०३१५ 
२१०३१

५ 
मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

४ ४ अजिता देबकोटा ४ ७६६५०  ७६६५० ७६६५० 
मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

५ ५ सानुमैया खड्का ५ १४१६००  १४१६०० 
१४१७५
० 

मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 
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 ६ ७ बबिेश बहादिु जििेल ७ १३९३१६  १३९३१६ 
१३९३२
० 

मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

७ ६ सानुमैया खड्का ६ १५३७३५  १५३७३५ 
१५३७८
३ 

मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

८ ७ पथृ बहादिु जििेल  ७ १४४५१०  १४४५१० 
१४४५१
० 

मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

९ ४ चन्द्र बहादिु जििेल ४ ९१६३०  ९१६३० ९१६३० 
मष्टहनाको 
अन्तिम ददन 

34.1.  वडा नं १,२,३ का कृष्णगोपाल खड्काले १९ नगदी रतसद प्र्ाड बनु्झतलएको र ष्टफिाि गरेको 
ष्टववरण पेश भएकोमा सहार्क न्ितसी खािाको अतभलेखमा १५ रतसद प्र्ाड बनु्झतलएको देखाएको 
छ ।बनु्झतलएको रतसद र आम्दानी एवं बैंक दान्खला सम्बतधमा नगरपातलकाबाट र्ष्टकन गनुिपदिछ 
। 

 

34.2.  वडाँ नं १ का कृष्णगोपाल खड्काले ष्टफिाि गरेको ४ थान रतसद मध्रे् रतसद नं १४४५१–

१४५०० सम्मको आम्दानी रकम रु ११०५० देखाएको छ । उक्त रतसदको िोडिम्मा गदाि 
कुल रु २१०५० देन्खतछ । रतसद नं १४४४६ को आम्दानी रु ५००० रद्द गरेको उल्लेख 
गरेको र रतसद नं १४४५४ को आम्दानी रु ५००० िररवाना नबझुाएको उल्लेख गरेको िर 
सक् कल प्रति संल्ग्न नगरेको रु १०००० सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

१०००० 

34.3. ३ वडा नं ९ का चतर बहादरु न्िरेलको रतसद नं १६२५६ बाट अक्षरमा रु ४३०० लेखी आम्दानी 
लेखेकोमा अंकमा केरमेट गरर रु ३३०० मार आम्दानी देखाएको छ।घटी बैंङ्क दान्खला गरेको 
रु १००० असलु गरी पातलकाको संन्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु  

 

 

 

१००० 
34.4. ३ क. आतिरीक आर्मा प्रर्ोग हनुे रतसदहरुको छपाई, आम्दानी, खचि र बांकी र वडागि 

ष्टविरणको अतभलेख देन्खने रतसद तनर्तरण खािा ब्र्वन्स्थि राखेको पाइएन। 

ख. गि आ.व.मा छपाई भएका नगदद रतसदहरु समेि प्रर्ोगमा आएको पाइएको िर त्र्सको 
अ.ल्र्ा. र बाकी समेि देन्खने अतभलेख अद्यावतधक गरेको पाइएन । 

ग. वडामा पठाइएको रतसदहरु र हाल रतसदको अवस्थाको सम्बतधमा अतभलेख अद्यावतधक गरी 
राखेको पाइएन । 

 घ= आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्िम नगद प्राि हनुे रकम 
दैतनक रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले 
कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ ।बैक भौचरका आधारमा 
१/२ मष्टहनामा  आम्दानी बाधेको र सो आम्दानी के कष्टहले आम्दानी भर्ो वडागि रुपमा अतभलेख 
राखेको पाईएन । अतभलेख ब्र्वन्स्थिगरी समर्मै दान्खला गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान 
िान ुपदिछ । 

 

 आर्कर एवं मू.अ.कर  
35.  भकु्तानीमा कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८  ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी 

गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने रु = ६८८८९ अतग्रम 
कर कट्टी गरेको छैन । िसथि उक्त कर असलु गनुिपने रु 

 

 

६८८८९ 
 गो=भौ=नं/लम

िी 
ष्टववरण भकु्तानी रकम करको दर 

(१५%) 

नपगु कर 
रकम 

न=पा= चाल ु िोन्खम भत्ता २३ िना ४९२०६५ 
 ६८८८९  
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36.  दान्खला बाकी कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ बमोन्िम नगरपातलकाले 
कर कट्टी गरेको  ष्टवत्तीर् ष्टववरणको बाकी रु १६५५९।७४ र कार्िसंचालन कोर्को रु २०१९ 
समेि िम्मा रु १८५७८।७४ दान्खला गनि बाकी देन्खएको छ । उक्त रकम रािश् व दान्खला 
गरेको प्रमाण पेश हनुपुने रु  

 

 

 

 

१८५७८  

 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
37.  साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ र उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा 

व्र्वस्थापन कार्िष्टवतध,२०७५ को दफा ३ उपदफा (२), दफा ४ उपदफा (१) खण्ड (ञ) र 
खण्ड (ट) अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट काम गराउँदा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन उपभोक्ता 
सतमतिले गनुिपने, खचिको सूचना साविितनक गनुि पने, तनमािण कार्िमा डोिर, लोडर, एक्साभेटर, 
मेशीनहरू प्रर्ोग गनि नहनुे व्र्वस्था छ । लागि सहभातगिाको व्र्वस्था नभएको र्ोिना 
उपभोक्ता सतमति माफि ि संचालन गनि नपाइन,े िोष्टकए बमोन्िम काम नगने उपभोक्ता सतमतिलाई 
भकु्तानी नददई कालो सूचीमा राखी कारवाही गनुिपने, श्रममूलक प्रष्टवतधमा आधाररि रही श्रमको 
उपर्ोग र पररचालनलाई प्राथतमकिा ददन ुपने, मेशीनरी उपकरणको प्रर्ोग गरेमा कारवाही गनुिपने, 

उपभोक्ता सतमति माफि ि सञ्चालन भएका आर्ोिनाहरूको कार्िसम्पन्न भएपतछ सम्वन्तधि तनकार्ले 
सोको रेखदेख ममिि सम्भार गने न्िम्मेबारी समेि िोकी उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपने 
लगार्िका व्र्वस्थाहरु रहेका छन ्। त्र्सैगरी कुल लागि रु.१ करोडसम्मका तनमािण िथा 
ममिि सम्भार कार्ि गराउदा सम्वन्तधि लाभान्तवि पररवारका सदस्र्हरुको संलग्निामा उपभोक्ता 
सतमति गठन गरी गनि सष्टकने र र्स्िो कार्िमा नगद लागि सहभातगिा वा श्रमदान गनुिपने, 

स्थातनर् सीप, श्रोि र साधन उपर्ोग हनुे र स्थातनर् स्िरमा कार्ि सम्पन्न गनि सक्न ेआर्ोिनाको 
कार्ाितवर्न उपभोक्ता सतमति माफि ि गनि सष्टकने, उपभोक्ता सतमतिले  सम्झौिा बमोन्िम गनुिपने 
काम सतमति आफैले गनुि गराउन ुपने, अतर् कुनै तनमािण व्र्वसार्ी वा अतर् व्र्न्क्त वा संस्था 
माफि ि गनि गराउन नपाइन ेर उपभोक्ता सतमतिको लगि अनसूुची १ मा िोष्टकएको ढांचा अनसुार 
अद्यावतधक गराई राख्नपुने उल्लेख छ ।  

       मोटर बाटो खन्न ेिथा चौडा गराउन,े ष्टवतभन्न भवनहरु तनमािण गने लगार्िका भौतिक 
पूवािधारका कार्िहरु, कृष्टर्, पश,ु स्वास्थर्, न्शक्षा िथा िनचेिना र सशन्क्तकरण लागार्ि सामान्िक, 

आतथिक र भौतिक पवुािधार क्षेरका ष्टवतभन्न कार्िहरुमा रकम खचि गदाि उपभोक्ता सतमति माफि ि 
गराउन ेगरेको छ । मोटरबाटो लगार्ि अतधकांश कार्िहरुमा डोिर, लोडर, एक्साभेटर आदद 
िस्िा हेतभ मेन्शनहरु प्रर्ोग गरी कार्ि गराएको व्र्होरा खचिका तबल भपािइबाट देन्खर्ो । हेतभ 
मेन्शनहरु प्रर्ोग गदाि प्रार्िसो कार्िहरुमा उपभोक्ता सतमतिसंग सम्झौिा गरी कार्ि गने गररएको 
छ । धेरैिसो तनमािण कार्िहरु उपभोक्ता वा लाभग्राही समदुार् आफुले नगरी िेश्रो पक्षबाट कार्ि 
गराएको व्र्होरा खचिका तबल भपािईबाट देन्खर्ो । अतधकांश र्ोिनामा सडक तनमािणको कार्िमा 
तरू्निम २० प्रतिशि र अतर्मा तरू्निम १० प्रतिशिको हाराहारीमा िनसहभातगिाको अंश राखी 
सम्झौिा गररएकोमा अतधकांशमा १० देन्ख २० प्रतिशिको हाराहारीमा िनसहभातगिाबाट कार्ि 
गराइएको छ भन ेकेष्टह थोरै र्ोिनामा मार सोभतदा बढी प्रतिशि िनसहभातगिाबाट कार्ि गराएको 
देन्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिबाट गररएका अतधकांश तनमािण िथा अतर् कार्िहरुको नापी ष्टकिाव, 

ठेक्का ष्टवल र कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा काम शरुु, सम्पन्न र फरफारक गरेको तमति र अवतध 
खलु्ने गरेको छैन ।  र्ोिना हस्िातिरण र सोको ममिि सम्भारको व्र्वस्था गरेको देन्खन आएन 
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। सम्वन्तधि वडा िथा स्थातनर् िहले र्स प्रकार संचालन भएका र्ोिनाहरुको अतभलेख 
अद्यावतधक गने गरेको पाइएन । 

िष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएका आर्ोिना उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चालन गने, र्ोिना 
हस्िातिरण नहनुे, र्ोिना कार्ितवर्नमा िनसहभातगिा र अपनत्व थप बषृ्टर्द् नगने, खचं साविितनक 
नगने िस्िा कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुको पालना नगरेको प्रति सम्वन्तधि प्राष्टवतधक, 

कार्ािलर् िथा पदातधकारीले समेि ध्र्ान ददएको देन्खएन । उपभोक्ताले गने श्रममलुक कार्िमा 
िनसहभातगिाको अंशमा बषृ्टर्द् गरर र्ोिनाको स्वातमत्व र लागि प्रभावकाररिामा बषृ्टर्द् गनुिपने 
देन्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिबाट कार्िहरु गराउदा काननुको पूणिरुपले अनशुरण र पालना गरेर 
मार गराउन ुपदिछ । 

38.  साविितनक पररक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम स्थानीर् िहले 
साविितनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामान्िक पररक्षण 
अन्र्िगि साविितनक पररक्षण र साविितनक सनुवुाई गनुिपने व्र्वस्था छ । ष्टवतभन्न सडक, भवान, 

तसचाई, खानेपानी िथा कृष्टर् ष्टवकास र पश ु ष्टवकास सेवा िफि को कार्िक्रमहरु को सावििातनक 
सनुवाई गरेको िनाएिापतन सावििातनक सनुवुाईको ढाँचा अनरुुप गरेको पाईएन । कतिपर्मा 
विेट खचि उल्लेख गरेको देन्खदैन ।  केष्टहमा साविितनक सनुवुाईको लागी िोष्टकएको फारम 
भने गरेिा पतन सरोकारवालाहरुको तर्नु उपन्स्थिी रहने गरेको, फाइलमा राख्न ेप्रर्ोिनको लागी 
मार फारम भरेर राख्न ेगरेको अवस्था तबद्यमान रहेको देन्खर्ो । त्र्सैले सावििातनक सनुवुाईको 
ष्टवश्वसनीर्िा देन्खदैन । काननुको पालना गरी उत्तरदाष्टर्त्व एवं पारदन्शििाको प्रवद्र्धन गनुिपदिछ 
। 

 

39.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोिर, 
एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर िस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्न े व्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गनुिपने िष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा 
साविितनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका 
अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोिनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोिर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्िम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई नगरकार्िपातलकाको 
कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको 

नाम 

कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

२/०७७।३
।१० 

हनमुतिे ष्टवकास 
पूवािधार र्ोिना उ.स. 

पूवािधार ४९३८००० स्काभेटर ४५८३८४ 

१/०७७।२
।३० 

बगाम  र्ागनागी गमु्बा 
सडक 

सडक ९८८००० स्काभेटर ८४७५० 

७९।०७६
।६।१४ 

रािामाटे टोल ष्टवकास 
सतमति 

सडक 
नमािण 

२४५००० स्काभेटर २५४५००  

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
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39.1. ४ मातथ उल्लेख गररएका लगार्ि अतधकांश र्ोिनाहरुको नगरपालीकाले उपभोक्ता सतमतिसँग 
सम्झौिा गरी प्राष्टवतधक कार्िसम्पत न प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी ददएको छ । अतधकांश उ.स. 
हरुले एक्साभेटर लगार्िका हेतभ इक्र्पुमेतटहरु प्रर्ोग गरेको तनमािण ब्र्ावसाष्टर्का कर तबिकहरु 
पेश गरी भकु्तानी तलएको छ । उपभोक्ता सतमतिले भकु्तानी तलएको रकमको िलुनामा बढी 
मलु्र्का कर तबिकहरु पेश गरी तनमािण ब्र्वसार्ीले नगरपातलकाबाट भकु्तानी तलएको रकमभतदा 
बढी रकम  उपभोक्ता सतमतिसँग भकु्तानी तलएको पाइएकोले उक्त तनमािण कार्िहरु बास्िष्टवकरुपमा 
भएका छन भनी आश् वस्ि हनुे आधार एष्टकन भएन । 

 

40.  िष्टटलसंरचना तनमािण – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेन्शन, औिार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्िम्मेवारी 
ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सष्टहिका भवन, िष्टटल 
प्राष्टवतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्
गराउन ेगरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर 
प्रतिस्पधाि मापिmि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ् 

तस.

नं. 

उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

1.  फुलष्टपङ खोला सडक सधुार उ.स. कडा माटो कष्टटङ्ग १९४०००० 
2.  खोप केतर तनमािण    भवन तनमािण ३६८६०० 
3.  स्वास्थर् चौकी भवन तनमािण वडा ४ भवन तनमािण ९२४१३१६  

 

41.  वील भरपाईाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि 
गने अतर् कागिाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविितनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविितनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति 
माफि ि भएका तनम्न र्ोिनामा उपभोक्ता सतमतिले तनमािण व्र्वसार्ीका एक्साभेटर । डोिर प्रर्ोग 
गरी सडक ममिि िथा खन्न ेकार्ि गराई कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण र दरमा 
उ.स.ले भकु्तानी तलएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम भतदा कमका तनमािण 
व्र्वसार्ीको कर ष्टविक पेश गरेको पाइर्ो । कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार परैु रकमको वील 
भपािइ पेश हनुपुनेमा घटी वील पेश गरेको तनम्नानसुारको रकम सम्वतधीि उपभोक्ता सतमतिसँग 
असलु गनुिपने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३५९३६९ 

 भौ न तमति र्ोिना कामको ष्टववरण मलु्र्ाङ्कन 
रकम 

तबल पेश  घटी वील 

७८।०७६।१०
।१६ 

खोलाखकि  ठुलो ठुलोपािल 
सडक सत्तरोन्निी 

 सडक स्िरोन्निी ८५४९८९ ७९०८८१ ६४१०८ 

९६।०७६।११
।७ 

खरार्ोवन वोचोवाटी सडक 
स्िरोन्निी 

सडक स्िरोन्नोिी ४००००० ३७०३७४ ५११६१ 

१४५।०७७।१
।२९ 

हाम्रो सतुदरटोल खरार्ोवन 
िोहसेुल सडक 

साह्रो माटो खने्न २१९१५७ २००००० १९१५७ 

२८।०७६।७।
१७ 

ष्टहले धारापानी माडे सडक  सडक खने्न ६६८८१ - ६६८८१ 

२८।०७६।७।
१७ 

ष्टहले नेपान ेबिनेी सडक  सडक खने्न ६६८८१ - ६६८८१ 
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१५६।०७७।२
।२७ 

र्ासाि पमु्पा इतवा गफुा टोल 
ढुङ्गा राव ुहेल्थ पोि सडक 

साह्रो माटो खने्न ७६४५५ - ७६४५५ 

१९०।०७७।२
।२६ 

क्लवटार सवि खासा सडक माटो खने्न कारेर् ३१३७७६ २९९०५९ १४७१७ 

 िम्मा    ३५९३६०  
42.  सव कतयाक्टरवाट काम गराएकोाः साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

उप तनर्म (१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि 
पने र तनमािण व्र्वसार्ी वा सव कतट्रर्ाक्टरवाट काम गराउन नहनुे उल्लेख छ । कार्ािलर् र 
उपभोक्ता वीच सम्झौिा भई वाटोको याक खोल्ने, पष्टहरो हटाउने लगार्िका वाटो, मोटर वाटो 
सम्बतधी काम उपभोक्ताले गने भतनएपतन से्रस्िा परीक्षण गदाि अष्टककांश काम तनमािण व्र्वसार्ीवाटै 
गराउन ेगरेको देन्खर्ो उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवलमा केही तनाःशलु्क श्रम वापि भनी मस्टररोलमा 
काम गरेको देखाएपतन अतधकांश र्ोिनाहरुको तनमािण कार्ि तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराएको उल्लेख 
गरी उपभोत्ताको र्ोगदान बाहेकको बाकी रकम तनमािण ब्र्ावसार्ीको कर ष्टविक पेश गरी भतु्तानी  
गरेको पाइर्ो । कानूनको पररपालना नगरी काम गराएकोलाई तनर्मसम्मि मान्न सष्टकएन । 
केही उदाहरण तनम्नछना्ः 

 

 भै.न.तमति उपभोत्ताको सतमतिको नाम कामको ष्टववरण ल.ई तनमािण व्र्वसार्ी 
भकु्तानी रकम कतट्रर्ाक्टरको 

ष्टवल 
४८।०७६
।८।२६ 

वडा कार्ािलर् धतसार 
पखरे महादेवथान रामवोलो 
सडक सरोन्निी 

ष्टवतभन्न 
प्रकारको माटो 
खन्ने कार्ि 

४४२७१३६ हाम्रो न्िरी बिेनी तनमािण सेवा 
न्िरी ८ 

१९०६२४५ १७५४७६७ 

७८।०७६
।१०।१६ 

खोलाखकि  ठुलोपािल 
सडक स्िरोन्निी 

सडक सरोन्निी ८५४८७३ न्िरी तनमािण सेवा न्िरी ६ 

एन एम एस िे तनमािण सेवा 
८००००० ७९०८८१ 

१४९।०७
७।२।१७ 

बाघखोर पाररपाङ्ग सडक माटो खन्ने कार्ि १६६७६९ एन एम एस िे तनमािण सेवा 
न्िरी ४ 

१५०००० १६४९७० 

१७२।०७
७।१।३० 

धैलाश्वारा कान्त्तके सडक साह्रो माटो खन्ने २१३९१९ न्िरी तनमािण सेवा न्िरी ६ 

 

२००००० २२६००० 

१८२।०७
७।२।२५ 

ओख्रटेार फुटवल मैदान 
तनमािण 

माटो खन्ने ७८९८८३ एन एम एस िे तनमािण सेवा 
न्िरी ४ 

६९४५५७ ७७३०१० 

 
43.  टुक्रा पारी खररदाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५(१) मा पाँच लाख रुपैर्ा 

सम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि मालसामान वा परामशि सेवा तसधै खररद गनि सष्टकने 
एवं तनर्म ८५(४) मा साविितनक तनकार्ले एकलाख रुपैर्ाभतदा बढी रकमको सोझै खररद गदाि 
मौिदुा सचुीमा रहेका कम्िीमा तिनवटा आपतुििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी, परामशिदािा वा सेवा 
प्रदार्कवाट तलन्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरर खररद गनि सक्ने उल्लेख छ । 
कार्ािलर्ले एकलाख भतदा बढी पाँचलाख मतुनका सडक िथा अतर् तनमािण कार्ि गराउँदा मौिदुा 
सनु्चमा रहेका कम्िीमा िीनवटा तनमािण व्र्वसार्ीवाट तलन्खि रुपमा दरभाउपर माग गरर 
सवैभतदा घटीवाला दरभाउपर वालासँग तनमािण कार्ि गराउनपुनेमा तनमािण कार्िमा एउटै मार 
तनमािण व्र्वसाष्टर्लाई काममा लगाई भकु्तानी गरेको कारण साविितनक खररद तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना नभएको एवं खररद कारवाही तमिब्र्र्ी भएको छैन । खररद कार्िमा प्रतिस्पधाि 
गराई तमिब्र्र्ी खररद प्रष्टक्रर्ा अपनाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान िान ुिरुरी छ । 

 

 गो.भौ.नं ष्टववरण सप्लार्सि रकम 

२४।०७६।७।७ न्िरी न्खन्म्ि न्शवालर् सडक वडा 
नं ४ 

एन=एम=एस िे तनमािण सेवा न्िरर ४ २६७९२६ 

२६।०७६।७।७ वडा नं ४ ष्टवतभन्न सडक ममिि रामबोले कातलदेष्टव कतट्रक्सन 
काठमाण्डौ ३ 

४१३९३८ 
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२७।०७६।७।१५ वडा ७,४ र ९का ष्टवतभन्न सडक 
ममिि 

एन=एम=एस िे तनमािण सेवा न्िरी ४ ४०९२४५ 

२७।०७६।७।१५ वडा ३ का ष्टवतभन्न सडक ममिि लोकल तनमािण सेवा न्िरी ५ २०८७४२ 
३५।०७६।८।९ वडा का ष्टवतभन्न सडक सरसफाई न्िरी तनमािण सेवा न्िरी ६ १४७५०० 
५३।०७६।९।१३ वडा नं १ का सडक सरसफाई गोकुल गंगा कतट्रक्सन रामेछाप २९०५२५ 
५७।०७६।९।१५ वडा नं २ ष्टवतभन्न सडक सरसफाई लोकल तनमािण सेवा न्िरर ५ २०८८०० 
५८।०७६।९।१७ वडा नं ५ ष्टवतभन्न सडक सरसफाई  लोकल तनमािण सेवा न्िरी ५ १८१००० 
६५।०७६।९।२५ वडा नं ३ ष्टवतभन्न सडक सरसफाई एन=एम=एस िे तनमािण सेवा न्िरी ४ ६३८३२ 
७०।०७६।९।२५ वडा नं ५ ष्टवतभन्न सडक सरसफाई एन=एम=एस िे तनमािण सेवा न्िरी ४ ६०६३२ 
७५।०७६।१०।१३ वडा नं ९ ष्टवतभन्न सडक सरसफाई एन=एम=एस िे तनमािण सेवा न्िरी ४ ९८९९९ 
३०१।०७७।३।२६ खा=पा ममिि र्ोिना न्िरी ३ तर् ुनेपाल तनमािण सेवा न्िरी ६ ४९८६११  

44.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(११) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही  समदुार्लाई लागि अनमुान अनसुारको तनमािण कार्ि सम्पन्न गरर सकेपतछ 
सम्वतधीि साविितनक तनकार्ले खटाएको प्राष्टवतधकवाट िाँचपास गराई खचिको ष्टववरण सष्टहि 
साविितनक तनकार्मा पेश गनुिपने र सोही अनसुार कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी भकु्तानी ददई 
र्ोिना फरफारक गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण गराएको 
लागि अनमुान रु२००००० भएको तलंकन बिार टोल सधुार सतमतिमाफि ि भएको स्वागिर्द्ार 
तनमािण िथा ममिि कार्िमा संझौिामा उल्लेख भए अनसुारनै रकम  भकु्तानी दददा तनमिण कार्िको 
लागि इष्टिमेट, कार्ि सम्पन्न भएको प्रमाण पेश भएको देन्खदैन । अिाः लागि इष्टिमेट र 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभइ भकु्तानी भएको रकम तनर्मसम्मि नभएको रु..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२००००० 

45.  ष्टवल भरपाईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ३६(३) मा खचि गदाि खचिको 
ष्टवल भपािई समेि से्रस्िा राख्नपुने ब्र्वस्था छ पातलकाको तनम्नानसुारको खचि भकु्तानी गदाि 
खचिलाइ पषु्याई गने कागिाि, ष्टवलभपािई संलग्न भएको पाइएन । र्सरी ष्टवलभपािई वेगर 
भएको रु ४२५००० को ष्टवलभपािई पेश हनुपुने रु 
भौ=न तमति र्ोिना ष्टववरण रकम 

२९।०७६।७।१७ र्लङु आम्दा खकि  खा=पा िथा सरसफाई 
वडा २ 

ममिि संभार ५०००० 

३०।०७६।७।१७ कोट टातसिा भण्डार खा=पा िथा 
सरसफाई वडा ६ 

ममिि संभार ५०००० 

३१।०७६।७।१७ न्िरी कृष्टर् सहकारी न्िरी ५ न्शि भण्डार तनमािण ३२५००० 
िम्मा   ४२५०००  

 

 

 

 

४२५००० 

46.  वडा कार्ािलर् र स्वास्थर् चौकीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्मा ४०-७_  चाल ु
बर्िको बिेटले नखाप्ने गरी बढी खचि हनुे गरी दाष्टर्त्व सिृना गनि हदैुन ।िर तबशेर् कारणले 
एवं पररन्स्थतिबश उपतनर्म ८ मा उन्ल्लन्खि खचि न्शर्िकहरुमा चाल ुबर्िको बिेटले नखामेको 
खचि ब्र्होनुिपने भएमा ष्टवल भपािईबमोन्िमको रकम आगामी बर्िमा भकु्तानी ददनपुने कारण खोतल 
महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको ढाचामा भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई 
श्रावण पतर गिेतभर कार्ािलर् प्रमखु र कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट प्रमाणीि गराइ 
राख्नपुनेछ र त्र्स्िो भकु्तानी बाँकीको कच्चावारी आतथिक ष्टववरणका साथ िालकु कार्ािलर्, 

सम्वन्तधि मतरालर्,  कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर् िथा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्मा 
पठाउनपुने उल्लेख छ ।गि बर्िको ०७५।७६ को ष्टवतनर्ोन्िि बिेटवाट संम्झौिा भई सम्पन्न 
भएका बिेट अभावले भकु्तानी ददन बाँकी रहेका र्ोिनाको भकु्तानीको लातग र्स आब ०७६।७७ 
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मा ष्टवतभन्न वडा कार्ािलर् िथा नगर कार्िपातलका मा ग्र्ारेि तनमािणमा रु१९०००००० िथा 
गैर आवातसर् भवन तनमािण आतिरीक स्रोिवाट थप संशोतधि १५ लाख बिेट ष्टवतनर्ोिन गरी 
र्स बर्ि तनमन्नुसार र्ोिनाको लातग रकम भकु्तानी ददएको छ । 

भौ=न तमति र्ोिना लागि अनमुान कार्िसम्पन्न गि बर्िको 
भकु्तानी 

०७६।७७ 
मा भकु्तानी 

३।०७६।५
।१३ 

स्वास्थर् चौकी 
भवन वडा ४ 

९२९१०१५ ९२४१३१६ ६९५०१३० ११६०९२५
।९६ 

४।०७६।५
।१३ 

स्वास्थर् 
चाद्यकी भवन 
वडा नं २ 

९३९१०१५ ९३८८४३१ ६३७४४३९ १८२३९१७ 

ष्टवतभन्न ७ नं वडा 
कार्ािलर् भवन 

९२४६०५७ ८८९६७९१ १९२९८७० ६०७४५६७ 

ष्टवतभन्न वड नं ९ वडा 
कार्ािलर् भवन 

९९९०९२३ ९९५१४५५ ४२६८३९८
।२९ 

४६८७३३६ 

 
46.1.  बढी िटील प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएको तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि नगराउन ुपने 

एवं एक कारोड रुपैर्ासम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि सोही स्थानमा बसोवास गने 
बातसतदा र त्र्स्िो सेवा उपर्ोग गने समदुार् मार रहेको उपभेक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्वाट 
गराउन ु पने साविितनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ९७ को प्रावधान ष्टवपरीि 
नगरपातलका मािहि वडा कार्ािलर् िथा स्वास्थर् इकइहरुले हस्िातिरण गरी आफ्नो स्वातमत्तवमा 
तलने भवन िस्िो ष्टवर्र् उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमिण गररन ुएवं वोलपरको माध्र्मर्द्ारा खुला 
प्रतिस्पधािको माध्र्म नअपनाई ठेक्का माफि ि गररदा तनमािण कार्िको लागि बढ्ने एवं खररद प्रष्टक्रर्ा 
तमिब्र्ष्टर् नहनुे कुरामा नरपातलकाले ध्र्ान ददएको पाइदैन । र्स्िा तनमािण सम्वन्तध कार्ि गदाि 
ठेक्का माफि ि गराई तमिब्र्ष्टर् खररद प्रष्टक्रर्ा अपनाउन ुपदिछ।  

 

46.2. ४ वडा नं ९ कार्ािलर् तनमािण कार्िको सम्पन्न गनुिपने अवतध ०७६।१०।१० सम्म रहेको िर 
उपभोकिा सतमतिले ०७७।२।३० मा अन्तिम भकु्तानीको लातग तनवेदन ददएको आधारमा 
०७७।३।३ मा भकु्तानी ददएको देन्खतछ । तनमािण कार्िको म्र्ाद सष्टकएको अवस्थामा पतन 
म्र्ाद थप नगरी भकु्तानी ददने गरीएको कारण उपभोकिा सतमति माफि ि संचातलि अतधकांश 
तनमािण कार्िमा साविितनक खररद तनर्मावतलको पालना भएको पाइएन । उपभोकिा सतमति 
माफि ि सम्पन्न हनुे तनमािण कार्िमा पतन म्र्ाद थप को प्रावधान रान्ख सोही अनसुार कारवाही गरी 
तनर्म काननुको पालना िथा उपभोक्ता सतमति लाई न्िम्मेवार बनाउन ुपदिछ । तनमािण कार्िको 
रु९९५१४५५ को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको िर उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको खचिको 
ष्टवल भपािई परीक्षण गदाि रु९८४३२०६ को मार पाइएकोले उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान दश 
प्रतिशि कट्टा गरी बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७४२४ 

46.3.   तनमािण कार्िमा प्रर्ोग भएका हाडिवेर्र सामानहरु िस्िै तसमेतट, डण्डी,  पाइप आदद सामानहरु 
को ष्टवल परीक्षण गदाि कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा प्रर्ोग भएको सामानको िलुनामा खररद ष्टवल 
धरै परीमाणको देन्खदा बास्िष्टवक प्रर्ोग र खररद परीमाणमा एकरुपिा छैन । समग्रमा बीलको 
रकम ष्टहसाव गदाि केष्टहमा कार्ि सम्पन्न भतदा बढी रकम देन्खए पतन वास्िष्टवक प्रर्ोग र खररद 
ष्टवल तमलेको पाइदैन । र्स िफि  सम्वन्तधि पक्षको ध्र्ान िानपुनािको साथै उपोभोक्ता सतमतिलाई 
वास्िष्टवक प्रर्ोगको आधारमा ष्टवल पेश गनि लगाउन ुपने देन्खतछ । 
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47.  नम्सिको प्रर्ोगाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(२) मा तनमािण कार्िको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि तनमािण सम्वतधी भए त्र्स्िो नम्सि बमोन्िम त्र्स्िो नम्सि नभएको 
अवस्थामा नेपाल सरकारवाट स्वीकृि नम्सि बमोिीम लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ 
। नम्सिको प्रर्ोग गदाि सकेसम्म ष्टकफार्ति नम्सि प्रर्ोग गरर सरकारी स्रोि साधनको तमिव्र्र्ी 
प्रर्ोग गररन ुपदिछ । वडा नं ९ कार्ािलर् भवन तनमािण कार्िको लागि अनमुन िर्ार गदाि 
दरष्टवश्लेर्ण अनसुार रान्खएको दर र कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुारको दरमा तनम्नानसुार फरक 
मलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी भएकोले फरक दर अनसुार भएको कार्िको पररमाण  अनसुारले हनुे रकम 
बढी भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिसँग असलु गनुिपने रु 

तस=न कार्िष्टववरण दर ष्टवश्लरे्ण 
०७५।०७६ 

कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन 
अनसुार 

बढी दर पररमाण बढी भक्तानी 

1. १ 
Rubble masonary 

work including 

scafolding (1:6) 

१२०५२=९
५ 

१२१३६=९
२ 

८३=९७ ४८=५८ घतम ४०७९=९ 

2.  
Plain cement 
concrete (1:3:6) 

१३४४२ 

=८४ 
१४५८५=५
५ 

११४२=७१ ३१=९९ घतम ३६५५५=२
९ 

3.  
1st class chimney 

brick masonary 
work in 1:4 cement 

morter 

 

१९३०२=०
९ 

१९६४२=२
९ 

३४०=२० ५८=८७ घतम २००२७=५
७ 

4.  
12.5 mm cement & 
sand plaster (1:4) 

३८५.२९ 
 

३८८.१९ 

२.९० ८९८.४८ 
बतम 

२६०५.५९ 

5.  
12.5 mm cement & 

sand plaster (1:3) 
३९९.८९ ४०३.२७ ३.३८ २८०.६९ 

बतम 

९४८.७३ 

6.  
38mm thick pcc 

(1:2:4) 
७११.०२ ७५३.२५ ४२.२३ १४५.७३ 

बतम 

६१५४.१७ 

7.  
38mm thick DPC 

pcc(1:2:4) 
७११.०२ ७८७.३४ ७६.३२ १७१=८८ 

बतम 
१३११७=८
८ 

 जम्मा     ८३४८९।१
३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८३४८५ 

48.  वील भरपाईाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि 
गने अतर् कागिाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविितनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविितनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । तनम्न र्ोिनाको 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा ग्र्ाष्टवन िातल खररद र भने कार्िको मलु्र्ाङ्कन गरीएकोमा उपभोक्ता 
सतमतिले िाली खररद गरेको ष्टवल पेश गरेको पाइएन । खररद ष्टवल ष्टवना मलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी 
भएको रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिसँग असलु गनुिपने रु 

भौ=न तमति र्ोिनाको 
नाम 

लागि 
अनमुान 

कामको 
ष्टववरण 

परीमा
ण 

मलु्र्ाङ्कन रकम कैष्टफर्ि 

११८।०७६
।११।२४ 
र 
१७८।०७७ 
।२।१९ 

तसम्वासे वडा 
कार्ािलर् 
सडक 
स्िरोन्निी 

२१६३९०८ िातल खररद 
िथा भने काम 

२१ 
थान 

११५९८१ ष्टवल पेश 
नभएको 

२५३।०७७
।३।१७ 

कुथामे धनुसा 
सडक 

५८४८७० िातल खररद 
िथा भने काम 

१४१ 
घतम 

५७९६०८ ष्टवल पेश 
नभएको 

िम्मा     ६९५५८९   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६९५५८९ 
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49.  खररद ष्टवलाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि 
गने अतर् कागिाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविितनक तनकार्मा पेश 
गनुिपने र साविितनक तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। तनम्न र्ोिनाहरुको 
उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािणकार्ि गराएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा प्रर्ोग भएका ष्टपतसतस, 

आरतसतस, मेन्शनरी वाल लगार्िका आईटमको कामको पररमाण अनसुार प्रर्ोग भएको तसमेतट 
र पाइपको पररमाण  भतदा उपभोक्ता सतमतिले खररद गरेको ष्टवल कम पेश भएको पाइर्ो । 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण भतदा खररद ष्टवल कम भएको तनम्नानसुार रकम 
सम्वन्तधि उपभोक्तासतमति सँग असलु गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४६६६६३ 

 भौ=तमति उ=स ल=ई कार्िसम्पन्न दर बवश्लेर्ण 
अनसुार 
क=स मा 
उल्लेख 
परीमाण 

कार्ि उ=.स को 
ष्टवल पेश  

कम न्िल्ला 
दररेट 
अनसुार 
हनेु रकम 

९५।०७६।११।
७ 

िकेुखोला 
खानेपानी 

३७६४१० ३७६६९८ २९ बोरा १M४ स्टोन 
मेन्शनरी 

१५ बोरा 
तसमेतट 

१४ बोरा १४२३८ 

१M१=५M३ ष्टपतसतस 
१M४ पलास्टर 

१११।०७६।११।१
५ 

तसरानी टोल पानी 
गैरा खापा 

१६४२१६ १६४२१६ ८ बोरा 
 

 

 

९०० 
तमटर 

१M४ स्टोन 
मेन्शनरी 

 

 

 

 

 

ष्टवल पेश 
नभएको 

८ 

 

 

 

 

९०० मी 

 

८१३६ 

 

 

 

५४४७७ 

१M२M४ ष्टपतसतस 

२५ mm 10 kg 

HDPE 

१३२।०७७।१।१९ सैहदेष्टव थान िेम 
चेिे हाटडाँडा 
पाटीटार सडक 

२१४५६६
१ 

२१४६००
६ 

११९ बोरा १M४ढुङ्गाको गारो ६६ बोरा ५३ ५३९०१ 

१M२M४ ष्टपतसतस 

१५७।०७७।२।७ डोलष्टफति ु
थारकाटी 
पाटाखोला बोहाले 
ग्र्ाम्वे सडक पलु 

१४२३४७
१ 

१३७५४४
५ 

११८ १M३M६ ष्टपतसतस ९५ २३ २३३९१ 

१M४स्टोन मेन्शनरी 
१M१=५M३ ष्टपष्टपतस 

१६२।०७७।२।८ स्टोन पाकि  न्शव 
मतुिि तनरम्ण 

५३४६५४ ५४०१६३ १२८ १M४ स्टोन 
मेशीनरी 
१M३M६ ष्टपतसतस 

१M१=५M३ ष्टपष्टपतस 

१०० २८ २८४७६ 

१६४।०७७।२।८ हल्लो तसक्री 
हाटडाँडा तसढी 
तनमािण 

५३३७६८ ५३४१५७ १८१ बोरा १M२M४ ष्टपतसतस १४४ 
बोरा 

३७ 
बोरा 

३७६२९ 

१९०।०७७।२।२६ क्वलटार 
सविखासा सडक 

२१७०३७
३ 

२१७२४३
७ 

३६ बोरा १M४ स्टोन 
मेशीनरी 

९ बोरा २७ २७४५९ 

२४०।०७७।३।१२ पटासे क्र्ाङ्से 
पोखरी सडक 
स्िरोन्निी िथा 
पदमागि ष्टवश्राम 
स्थान तनमािण 

२६९५४५
९ 

२६९५३४
० 

९९६=६ 
केन्ि 

एम एस ब्ल्र्क 
पाइप 

- १६९।७
० को 
न्िल्ला दर 
रेट 
अनसुारको 

१६९१२
३ 

२४५।०७७।३।१८ ठुलोपािल 
आहाल डाँडा 
पोखरी संरक्षओ 

५६२७४५ ५००००० १२४ बोरा १M४स्टोन मेन्शनरी ७५ बोरा ४९ 
बोरा 

४९८३३ 

 िम्मा       ४६६६६
३  

 ठेक्का ब्र्वस्थापनाः   
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50.  िमानिको म्र्ादाः साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११०(४) मा खररद संझौिामा 
अतर्था व्र्वस्था भएकोमा बाहेक उपतनर्म (१) बमोिीम कार्िसम्पादन िमानिको मातर् अवतध 
त्र्स्िो संझौिामा उन्ल्लन्खि मालसामान आपतुिि वा हस्िातिरण गनुिपने अतिीम अवतध वा प्रत्र्ाभिुी 
(वारेतटी) को अवतध वा तनमािण कार्िको रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्वको अवधी भतदा कन्म्िमा एक 
मष्टहना बढी अवधीको हनुपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स आ.ब.०७६।०७७ मा ठेक्का संझौिा 
गरेका तनम्नानसुार तनमािण कार्िको संझौिामा उल्लीन्खि कार्ि सम्पन्न गनुिपने अवतधलाई थप गरर 
र्ोिना म्र्ाद थप गरेकोमा संझौिा गदाि तनमािण व्र्वसार्ीले पेश गरेको कार्ि सम्पादन िमानिको 
अवतध पतन थप गरी तनर्मावलीले व्र्वस्था गरेको अवतध अथािि थप १३ मष्टहनाको कार्म 
गनुिपनेमा िमानिको अवतध १३ मष्टहना सम्मको थप गरेको पाइएन ।र्ोिनाको म्र्ाद थप 
पश्चािको १३ मष्टहना अवतध सम्मको अवतध कार्म गरर तनम्नानसुार कार्ि सम्पादन िमानिको 
म्र्ाद थप हनुपुदिछ ।म्र्ाद थप अवतध सम्म तनमािण कार्ि सम्पन्न गराउने िफि  पहल गरीन ुपदिछ 
। 

 

 तनमािणकार्िको 
नाम 

तनमािण 
ब्र्वसाष्टर् 

संम्झौिा रकम संम्झौिा तमति थप समेि 
र्ोिनाको म्र्ाद 

कार्िसम्प्न 
िमानि रकम 

िमानिको 
म्र्ाद 

कार्म हनुपुने 
िमानिको 

म्र्ाद 

हाटडाडा तरशलेु 
तसक्री बिेतन 

सडक 

PS-GHSC-JV ३४१४७८३५।७
९ 

०७७।२।२५ ०७८।३।१५ ९३१६००० ०७९।२।२० ०८०।४।१५ 

खावा राम्वोले 
सडक 

JB 

Construction 

९२६५६६५।५५ ०७६।११।४ ०७७।९।२९ ४२५८५०० ०७८।८।३० ०७८।१०।२९ 

रािमाटे पटासे 
सडक 

JB 

Construction 

९१२८९३५।९७ ०७६।११।४ ०७७।९।२९ ४२२६३०० ०७८।८।३० ०७८।१०।२९ 

 
51.  लहरेमाने न्चपन्चपे सडकाः लागि अनमुान १८४८३२४१ रहेको लहरेमाने न्चपन्चपे सडक न्िरी 

९ को तनमािण कार्िको लातग गि आव ०७५।७६ मा नै वोलपर आब्हान भई तनमािण ब्र्वसाष्टर् 
देष्टव रमण गमु्वेसी िेतभ सँग कबोल अंक ८२६४३८७।२१ अथािि ५५=२८ प्रतिशि घटीमा 
तमति ०७६।२।२५ मा संम्झौिा गरीएकोमा तनमािण कार्ि सम्पन्न गनुिपने अवतध ०७६।८।३० 
कार्म गररएको तनमािण कार्ि सम्पन्न हनु नतसक ०७६।११।३० सम्म म्र्ाद गप गरीएको छ 
भने तनमिण ब्र्वसाष्टर्लाई रु५७९९१०३ भकु्तानी भएको छ । र्स्मा देन्खएका ब्र्होराहरु 
तनम्नानसुार रहेका छनाः  

 

51.1. ५ कार्ि सम्पादन िमानि िफिाः साविितनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) मा साविितनक 
तनकार्सँग खररद संम्झौिा गनेले संम्झौिा बमोन्िम काम शरुु नगरेमा,  काम शरुु गरी ष्टवचैमा 
छाडेमा वा संम्झौिा बमोन्िम कामको प्रगति नगरेमा साविितनक तनकार्ले त्र्स्िो संम्झौिा िनुसकैु 
बखि अतत्र् गनि सक्ने र संम्झौिा अतत्र् भएपछी सो काम बापि रान्खएको परैु िमानि िफि 
गरर बाँकी रहेको तनमािण कार्िको लातग लाग्ने रकम सम्वन्तधि वोलपरदािावाट असलुउपर गराई 
सम्पन्न गनुिपने उल्लेख छ ।तनमािण कार्ि संम्झौिा हुँदा कबोल अंक ८२६४३८७।२१ रहेको 
िर तनमािण ब्र्वसाष्टर्ले ०७७।३।२९ सम्म भकु्तानी हदुा रु५७९९१०३ को मार कार्ि गरी 
तनमािण ब्र्वसाष्टर् सम्पकि मा नरष्टह तनमािण कार्ि अधरुो रहेको छ । तनमर्ावतलको ब्र्वस्था अनरुुप 
म्र्ाद थप समेि गरी तनिले संम्झौिा गदाि पेश गरेको कार्ि सम्पादन िमानि रु४१३६४३४ 
िफि गरी बाँकी रहेको तनमािण कार्ि पतन क्षतिपतुिि भराई सम्पन्न गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४१३६४३४ 
51.2. ५ लागि अनमुान १८४८३२४२ रहेको तनमािण कार्िको कबोल अंक ८२६४३८७।२१ रहेको 

छ । लागिअनमुान िलुनामा कबोल अंक ५५=२८ प्रतिशिले घटी छ । र्ति धेरै प्रतिशि घटेर 
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ठेक्का लगाएको अवस्थामा तनमािण कार्ि सम्पन्न हनु नसक्ने कुरालाई ध्र्ानमा राखी नगरापातलकाले 
िान्खम तर्तुनकरणको उपार् अवलम्वन गरेको पाइएन । कार्ािलर्ले साविितनक खररद 
तनर्मावतलमा भएको ब्र्वस्था बमोन्िम प्रावतधक अध्र्र्न सष्टहिको थप कार्ि सम्पादन िमानि 
पेश गनि लगाउने िफि  पहल गनुि िरुरी देन्खतछ । 

52.  कन्तटतिेतसी खचिाः साविितनक खरीद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० सँग सम्वन्तधि अनसूुची 
१ मा तनमािण कार्िको लागिमा २ प्रतिशि वकि  चािि स्टाफ खचि र २ प्रतिशि सानातिना अतर् 
खचि समेि कन्तटतिेतसी स्वरुप ४ प्रतिशि समावेश गनि सष्टकने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाबाट 
गररने साविितनक तनमािणमा ३ प्रतिशि कतटेतिेतसी खचि कटाई भकु्तानी गरेको छ ।कुल 
कतटीिेतसी रकम रु ३५१८१८२ मध्रे् रु २३२४७४० खचि गरी बाकी रु ११९०४४२ 
आतिररक आम्दानीमा दान्खला गरेको पाइर्ो । कन्तटतिेतसी खचिको अतभलेख व्र्वन्स्थि गरी 
र्ोिनागि रुपमा नापी ष्टकिाबमा समेि चढाउनपुदिछ ।             

 

53.  डी.पी.आर खचि – बिेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोिनाको मार गरुुर्ोिना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि स्वीकृि बाष्टर्िक 
कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्िमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

 

 
 
कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि 

रकम 

खचि रकम अध्र्र्नबाट तनधािरण भएको 
आर्ोिनाको लागि 

न्िरीिाल 
तनमािण को 
डी.पी.आर  

Grid/IDC/EM

I JV 

१५५००००० १२०१०८२० 

 

 

२४९३४१००६५।७० 

न्िरी 
कम्पलेक्स 

मनुलाइट 
तसतभल सोलसुन 
प्रा.तल. १६७२८६५ १६६६७५० 

 

 

१०८३७१३४।२३ 

िम्मा:  
   

 

53.1.  र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बिेट बमोन्िमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि नगरपातलकाको 
प्राष्टवतधक िनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा नगरपातलकाको 
प्राष्टवतधक िनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका 
आर्ोिनाहरु न्िरी कम्पलेक्स कार्ाितवर्न हाल शरुु भएको छ । 

उन्ल्लन्खि डी.पी.आर प्रतिवेदनहरु नगरपातलकाले न्ितसी आम्दानी बाँधी सम्पन्त्त व्र्वस्थापन गरेको 
पाइएन । 

 

54. h न्िरी िाल तडष्टपआराः न्िरी िाल तडटेल प्रोिेक्ट ररपोटि िर्ार गने कामको लातग 
रु१३२०९०९४।७८ को लागि अनमुान िर्ार गरर तमति ०७५।१०।१८ मा आशर् पर 
माग गने सचुना प्रकाशन गररएकोमा Expression of Interest को सुचना िािी गदाा १३ वटा 
सनु्चकृि प्रस्िाव दािाको प्रस्िाव पेश भएकोमा शाखा अतधकृि नतदेश्वर डंगोलको संर्ोिक्त्वमा 
गदठि ४ सदन्स्र्र् मलु्र्ाङ्कन सतमतिले ६ वटा क्राइटएररर्ा तनधािरण गरी उतिणािङ्क ६० रान्ख 
मलु्र्ाङ्कन गरेकोमा ८१ देन्ख १०० सम्म अंकको तभर अंक ल्र्ाउने ६ वटा परामशिदािालाई 
०७५।११।१३ मा Request for proposal  को लातग िानकारी गराइएकोमा ५ वटा प्राष्टवधक 
िथा आतथिक प्रस्िाव पेश भई सो को मलु्र्ाङ्कन गरीएकोमा प्राष्टवतधक प्रस्िावमा ९८ अंक र 
आतथिक प्रस्िावमा १३.६३ अंक समेि सवैभतदा बढी कुल अंक ९२.०३ ल्र्ाउने GRID-IDC-

EMI JV नर्ाँबानेश्वरलाई छनौट गरी तनिसँग तमति २०७६।४।१ मा ८ मष्टहना तभर कार्ि 
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सम्पन्न गनेगरी रु१०६२९०४५ मअुकर बाहेक मा संम्झौिा भए अनरुुप बर्ाििको कारण समर् 
लन्म्वन गएको भतन परामशशिदािाले ०७६।११।७ मा ददएको तनवेदन अनसुार 
०७६।११।२८ को तनणिर्ले ०७७।३।३१ सम्म समर् थप गरीएको पाइर्ो । परामशिदािाले 
००५।०७७।२।३२ को कर ष्टविक िथा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरी २९२।०७७।३।२६ 
मा समेि गरी मअुकर समेि रु१२०१०८२० भकु्तानी तलएको छ । र्स्मा देन्खएका ब्र्होरा 
तनम्नानसुार छन । 

54.1. ५ परामशि सेवा खररद कार्िको मलु्र्ाङ्कनमा सहभातग रहेका सतमतिका चारै िना सदस्हरुवाट 
परामशिदािालाई प्रदान गरेको अंक एउटै रहेको छ । सवैले सवैलाई बराबर अंक ददएको कारण 
पतन छनौट प्रष्टक्रर्ा गणुस्िरीर् र पारदन्शि भएको छ भन्ने अवस्था रहेको छैन । 

 

54.2.  न्िरी नगरपातलकाले न्िरी िालको तडपीआर िर्ार गने प्रर्ोिनको लातग रु १,३२,०९,०८४.७८ 
को लागि अनमुान िर्ार गदाि स्ट्रक्चरल ईन्तितनर्र, तसतभल ईन्तितनर्र, बािाबरण ईन्तितनर्र, 
ईकोतमस्ट, टुररिम एक्पटि, अरबन प्लानसि, सपोटि स्टाफ लगार्िको लातग ४ देन्ख ८ मष्टहना 
ब्र्बस्था गरेको छ । उक्त तबज्ञ तबशेर्ज्ञ सो अबतध आबश्र्क पने आधार देन्खदैन । साथै 
लागि अनमुान िर्ार गनि नेपाल सरकारले िोकेको सरकारी ईन्तितनर्रको पाररश्रतमक दरमा ४० 
प्रतिशि सोतसर्ल कस्ट बापि पेतसन र तबदा लगार्िको लातग थप गने र ६० प्रतिशि 
ओभरहेडबापि परामशिदािाका तबशेर्ज्ञको भाडा, कार्ािलर् सामाग्री, र्ािर्ाि खचि, संचार खचि, 
प्रशासतनक कमिचारी र सेके्रटरीर्ट प्रर्ोिनको खचि िथर्ाङ्क तबश्लरे्ण र प्रपोिल िर्ारी खचिको 
लातग थप गरी कुल १०० प्रतिशि थप गरेर पाररश्रतमकको दर तनधािरण गरेको पाईर्ो । लागि 
अनमुान िर्ार गदाि एतडबीको गाईडलाईन प्रर्ोग गरेको देन्खतछ । साबिितनक खररद तनर्माबली 
को तनर्म ९(२) बमोन्िम परामशिदािाको लागि अनमुान िर्ार गदाि र्थाथि खचिमा ५ प्रतिशि 
ओभरहेड थप गने ब्र्बस्था रहेको छ र दाि ृतनकार्को बिेट खचि नहनुे र्ोिनामा दाि ृतनकार्को 
गाईडलाईन प्रर्ोग गनि तमल्ने समेि देन्खएन ।  
सोतसर्ल कस्टको सतदभिमा हालको र्ोगदानमा आधाररि सामान्िक सरुक्षा ऐन २०७४ ले ३३ 
प्रतिशिसम्म सामान्िक सरुक्षा प्रर्ोिनको लातग र्ोगदान हनुे मातर्िा राखेकोले सोसल सेक्र्रुरटी 
बापि सो बराबरको थप गनि तमल्ने देन्खएपतन ४० प्रतिशि थप गनि तमल्ने देन्खदैन । साथै 
परामशिदािाको लातग प्रशासतनक कमिचारी, स्टेशनरी, सबारी साधन, अतर् उपकरण, दैतनक भ्रमण 
भत्ता, कार्ािलर् ब्र्बस्थापन लगार्िका खचिहरु बेग्लै ब्र्बस्था गरेको र प्रतिबेदन िर्ारीको लातग 
बेग्लै कमिचारीहरुको ब्र्बस्था गररएको हुँदा ६० प्रतिशि ओभरहेडबापि पाररश्रतमकमा थप्न तमल्ने 
देन्खदैन । साबिितनक खररद तनर्माबली बमोन्िम ५ प्रतिशिसम्म थप्न तमल्ने भएकाले सोसल 
सेक्रू्ररष्टट बापि ३३ र ओभरहेड ५ प्रतिशि समेि कुल ३८ प्रतिशिमार थप्न तमल्नेमा १०० 
प्रतिशि थष्टपएकोले ६२ प्रतिशि बष्टढ थप गरी रु १,३२,०९,०८४.७८ मा रु ८१८९६३२।५६ 
बष्टढ लागि अनमुान उल्लेख गरेर नगरपातलकालाई बष्टढ दाष्टर्त्व पारेको र सो काम रु 
०७६।४।१ मा सम्झौिा गरी रु१२०१०८२० भकु्तानी ददएकोले पातलकालाई खुद अनाबश्र्क 
दाष्टर्त्व पारेको सम्बतधमा छानबीन हनुपुने रु … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७४४६७०८ 
55.  कोल्डस्टोर तनमािणाः आव ०७५।७६ को न्स्वकृि कार्िक्रम बमोन्िम नगरपातलका अतिगिि वडा 

नं ५ मा तनमािणातधन ५०० मेष्टट्रकटन क्षमिाको कोल्डस्टोर तनमािण कार्िको लातग ५३७१६४५४ 
लागि अनमुान मध्रे् भतुम ब्र्वस्था कृष्टर् िथा सहकारी म्नरालर् बागम तिप्रदेशको ७० प्रतिशिले 
हनुे रु ३७६०१५१७ र बाकी ३० प्रतिशिले हनुे रकम रु १६११४९३७ न्िरी कृष्टर् सहकारी 
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संस्था को साझेदारीमा वोलपर न्स्वकृि भई सम्झौिा भई तनमािण कार्ि अन्घ बढीरहेकोमा न्िरी 
कृष्टर् सहकारी संस्था तलतमटेडबाट सो को दाष्टर्त्व िथा स्वातमत्व ग्रहण गनि अनरुोध भई आएको 
र मतरालर्वाट सहकारी संस्थाले ब्र्ोहोने रकम उपलब्ध गराइददनहुनु भतन ब्र्होराको परको 
आधारमा भौ नं २३३।०७७।३।११ मा रु१ करोड मतरालर्मा उपलब्ध गराइएको छ ।सो 
अनसुारको तनमािण कार्िको प्रगति ष्टववरण पेश भएको छैन ।  तनमािण कार्िमा भए गरेका खचिका 
ष्टवल भपािई सष्टहि प्रगति ष्टववरण पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

१००००००० 
 खररद  

56.  और्धी खररद – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 
तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको और्तधितर् मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रर् स्िरको समाचार परमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् 
िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ावेगर रु. ४१६०४३० का और्तध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतधी 
देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 

 

 खचि 
शीर्िक 

भौ.नं/तमिी भकु्तानी पाउन े खरीद भकु्तानी 
रकम 

प्रकोप २/०७६।१२।२८ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट और्धी िथा 
स्वा. सामाग्री 

२२४८९ 

 ३/०७७।१।१८ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट ९८५८९ 

 ३/०७७।१।१८ अतिथी फमाि एण्ड टे्रड प्रा.तल.  

काठमाण्डौ 
९१७०९ 

५/०७७।१।२६ र्ोञ् िन सपुरमाकेष्टटङ्ग अडिर 
सप्लार्सि, चररकोट 

२०००० 

६/०७७।१।३० सन्िि एण्ड कतसनि तरपरेुश् वर २३६१७ 

१०/०७७।२।२ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट १०१०६० 
१२/०७७।२।६ र्ोञ् िन सपुरमाकेष्टटङ्ग अडिर 

सप्लार्सि, चररकोट 
३९७१० 

१३/०७७।२।१८ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट १२४३०० 
१९/०७७।२।२९ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट १०१७०० 
२६/०७७।२।३२ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि ५८३०५ 
३६/०७७।३।१७ मानतधर सप्लर्ासि, चररकोट ६८७०४ 

नगरपातलका 
चाल ु

५६४।०७७।३।११ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि २८८०० 
३२७।०७६।११।२३ अतितथ फमाि एण्ड टे्रड ३६१६० 
३०५।०७६।११।१४ ष्टफफ मेतडतसन सप्लार्सि ४९९९६० 
१३४।०७६।८।१५ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि ५९०४३३ 
४४।०७६।६।७ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि ५९६१३९ 

३/०७६।५।१३ मानतधर माकेष्टटङ एण्ड अडिर 
सप्लार्सि 

३४४९९ 

संघीर् 
सशिि 
चाल ु

३७/०७६।१०।३० तनररिामा मेतडको सप्लार्सि ४६६८८० 

१२१/०७७।२।३२ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि ३९६१४० 
१९३।०७७।३।२६ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि  १८४७२० 

८६।०७७।१।८ तनररिामा मेतडको सप्लार्सि २६६०१७ 
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  िम्मा  ४१६०४३०  
56.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टष्ट्रर् 

परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 
 

56.2.  आपूतिि हनुे और्तध सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध 
तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

56.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्ििकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

56.4.  और्तधको न्ितसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, मूल्र् नखलेुको । 

 

56.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद 
गररएको और्तधको ष्टववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको 
और्तधहरु न्िम्मेवारी न्ितसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

57.  सोझै खररद – साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविितनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद 
कार्ि सोभैm गनि सष्टकन,े रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र 
सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि 
एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा 
बढी सोभैm खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूिँीगि िथा चाल ुष्टकतसमका 
वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको अतनर्तमि 
देन्खएको रु. 
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58.  सफ्वेर्र खररद - नेपाल सरकारको सूचना प्रष्टवतध प्रणाली (व्र्बस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेन्शका, 
२०७१ को बुदँा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि ष्टवद्यिुीर् माध्र्मबाट सञ्चालन 
गनिका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रष्टवतध प्रणालीको तनमािण गदाि त्र्स्िो प्रणाली सम्बतधी कागिाि 
िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधािरण गनि सूचना प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि गराउन 
पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले सम्बतधी सफ्टवेर्र खररद गरी देहार्बमोन्िम 
रु.१४६९००  खचि गरेकोमा खररद भएका सफ्टवेर्रको सूचना िथा प्रष्टवतध ष्टवभागबाट स्वीकृि 
तलएको देन्खएन ।चाल ुआ.ब. देन्ख प्रर्ोगमा रहेका र्स्िा सफ्वेर्र ष्टवभागबाट स्वीकृति तलई 
प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

  

क्र.स. ष्टववरण रकम 

१ सचुना प्रणाली सफ्टवेर्र १४६९०० 

िम्मा १४६९००  

 

59.  सवारीसाधन खररद –अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा बिेट ििुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बिेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोिनको लातग 
सवारी साधन खररद गनि नपाईन ेव्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार 
पातलकाले ८ थान दईु पांग्र ेसवारर साधन कोटेशनबाट खररद गरी  रु. २२४५००० खचि गरेको 
छ । 

 

60.  प्रधानमतरी रोिगार कार्िक्रमाः स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तहरुलाई तरू्निम रोिगारी 
प्रत्र्ाभिु गराउन एवं सामदुाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागरीकको िीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश् र्ले स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोिगार कार्िक्रम संचालनमा रहेको छ । र्स 
कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िह तभरका ३ वडाहरुमा नालाममिि, बाटो सधुार कार्ि लगार्ि तनमािण 
कार्ि संचालन गरी र्स वर्ि १६३ िनालाइ रोिगारी उपलब्ध गराइ रु ३४३२४५७ खचि गरेको 
छ । लन्क्षि वगिलाई १ ददन देन्ख २५ ददनसम्म रोिगारी उपलब्ध गराइ श्रतमक ज्र्ाला, 
प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि लेखेको पाइर्ो । उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा अल्पकातलन 
रोिगारी सिृना भएिापतन कामको ददगोपना िथा दीघिकातलन रोिगारी सिृना भएको देन्खदैन ।  

 

 संघीर् सशिि चाल ु  
61.  शष्टहद स्मतृि ष्टवद्यालर्लाइ अनदुानाः नगरपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको अनदुानको अनगुमन 

गनुिपदिछ । नगरपातलकाबाट र्स वर्ि शष्टहद स्मतृि ष्टवद्यालर्लाइ बिेट व्र्वस्था भएको रकम रु 
२०१९०००० संचालन अनदुान तनकासा गरी खचि लेखेको पाइर्ो । नगरपातलकाबाट र्स्िो 
अनदुान रकमको अनदुान कार्िष्टवधी िर्ार गरेको पाइएन । उक्त अनदुानको अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन संल्ग्न गरेको पाइएन । र्स्िो प्रकारको अनदुान गि ष्टवगि वर्ि देन्खनै उपलब्ध गराउदै 
आएकोमा सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गरी दोहोरोपना नहनुे गरी प्रभावकारी अनगुमन र अनदुानको 
सदपुर्ोग हनुपुदिछ । 

 

62.  बालमैतर नगराः वालमैरी नगर घोर्णा कार्िक्रममा बालमैरी राष्टष्ट्रर् सहिकिाि ष्टवष्ण ु प्रसाद 
चौवेसँगको सम्झौिाको बदुा नं २ मा पातलकाको न्स्थति पर तनमािण, रणतनतिक र्ोिना तनमािण 
घोर्णा पूवि िर्ारी कार्ि, वडागि प्रतिवेदन, पातलका प्रतिवेदन, न्िसस अनगुमन, प्रदेश अनगुमन 
तनवेदन, बाल संरक्षण कार्िर्ोिना, वालकोर् संचालन कार्िष्टवतध िथा कागिाि ब्र्वस्थापन िस्िा 
ष्टवतभन्न ष्टक्रर्ाकलाप पश्चाि कर कट्टी समेि प्रतिददन रु१२००० को दरले उपलब्ध गराउने गरी 
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सम्झौिा भएको देन्खतछ । िर दोस्रो पक्षले संम्झौिा बमोन्िमको ष्टक्रर्ाकलप सम्पन्न नगदाि न ै
कार्ािलर्वाट २ पटक गरी िम्मा रु ७२००० भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि नभएको रु 

 

 

७२००० 
62.1. ५ भौ न ३६१।०७६।१२।१०र ४२०।०७६।२।२ मा क्रमश कुमार न्िरेल र शान्ति बहादरु 

काष्टकि को पेश्की फर्छ्यौट गदाि सहिकिाि ष्टवष्ण ुप्रसाद चौवेलाई सम्झौिामा उल्लेख भए भतदा 
बेगरको कार्िक्रम संचालन अवतधको ६ ददनको अतिरीक्त दैतनक भ्रमण र र्ािार्ि खचि गरी 
रु८२०० भकु्तानी भएको सम्वन्तधि सँग असलु गरर संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

८२०० 

63.  सामान्िक सरुक्षािफि  – सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 
नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी 
सामान्िक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा 
र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी 
गरर अधावतद्यक गने न्िम्मेवारी सामान्िक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को 
हनु ेव्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी पातलकाले रु 
४६०५८४०० खचि लेखेको पाइर्ो । नमूना छनोटको आधारमा वडा नं १ र ५ को परीक्षण गदाि 
तनम्नानसुार देन्खएको छ । 

 

63.1. ६ नाम नतबकरणाः सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्ितबतध २०७५ को दफा ७ (१) बमोन्िम 
नाम नष्टवकरण नगरर ष्टवगि वर्िहरुमा भत्ता पाइ राखेकाहरुको नामावलीलाई नै नष्टवकरण मानी 
भत्ता ष्टविरण गने गरेको देन्खतछ । पातलकाले लाभग्राहीहरुको नामावली कार्िष्टवधीमा उल्लेन्खि 
भए बमोन्िम नष्टवकरण गराउनपुने देन्खतछ । 

 

63.2.  बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरणाः सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवधी, २०७२ को दफा २२ 
बमोन्िम सामान्िक सरुक्षा भत्ता प्राप् ि गने सम्बन्तधि लाभग्राहीहरुको नाममा बैंक खािा माफि ि 
भत्ता ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले अतधकाशं लाभग्राहीहरुलाइ बैंक खािा माफि ि 
र आंन्शक लाभग्राहीहरुलाइ नगदै भकु्तानी गरेकोले तनदेन्शकाले िोकेबमोन्िम गरी सामान्िक 
सरुक्षा भत्ता बैंक माफि ि ष्टविरण/खचि लेख नपुदिछ । 

 

 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  
64.  सतमति गठन- ष्टवपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 

प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ िना सदस्र् रहेको स्थानीर् 
ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोष्टकएबमोन्िमको १६ 
िनाको सतमिी गठन भई २ वटा बैठक बसेको पाइर्ो। ऐनमा िोष्टकएबमोन्िम सतमति गठन 
गरी िोष्टकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सष्टक्रर् बनाउनपुदिछ । 

 

65.  कार्ि र्ोिना - ष्टवपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
ष्टवपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा पातलकाकले 
कार्िक्रम सष्टहिको कार्िर्ोिना िर्ार गरी लाग ुगनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। पातलकाले ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउनपुदिछ । 

 

66.  कोर् – ष्टवपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा ष्टवपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम 
िथा कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा 
िोष्टकएबमोन्िम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले गि वर्िको मौज्दाि समेि रु. ३९७९८१७।५४ 
आम्दानी भई रु. १६६४२१७ खचि गरी बाँकी रु. २३१५६०० देन्खतछ ।  पातलकाले तनर्ममा 
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िोष्टकए बमोन्िम तनर्म बनाएको छैन । ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ 
।  

67.  प्रतिवेदन – ष्टवपद् िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ बमोन्िम 
पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको 
पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

 कोतभड १९ सम्बतधमा  
68.  कोतभड १९ ष्टवशेर् लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि नगरपातलका बाट प्राप् ि ष्टववरण र सोको परीक्षण 

अनसुार २०७७ असार मसाति सम्म रु ३९७९८१७ प्राप् ि भएकोमा रु १६६४२१७ खचि भइ  
रु २३१५६०० बाकी देन्खएको छ । २०७७ असोि मसातिसम्म थप आम्दानी िथा खचि 
भएको देन्खएन । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन । 

 

 बिेट/आम्दानीको 
स्रोि 

२०७७ असार 
मसाति सम्म 
प्राप् ि रकम 

२०७७ 
आन्श् वन 
मसातिसम्म 
प्राप् ि रकम 

खचि शीर्िक २०७७ असार 
मसातिसम् म 
खचि रकम 

२०७७ आन्श् वन 
मसाति सम्म 
खचि रकम 
(कुल) 

संघीर् संन्चि कोर् ० आ.व 
२०७७/०
७८ मा 
मौज्दाि 
वाहेक कुन ै
पतन स्रोि/ 
न्शर्िकबाट 
रकम प्राि 
नभएको 

एम्वलेुतस खचि २५००० २५००० 

स्थानीर् िहको 
आफ्न ै बिटेबाट 
ष्टवतनर्ोिन भएको 

२२५०००० क्वारेन्तटन होन्ल्डङ्ग 
सेतटर  

तनमािण 
व्र्वस्थापन ३४७२४६।७९ ३७९४५६।७९ 

संघीर् कोतभड 
कोर्बाट 

० आईशोलेसन केतर 

 तनमािण व्र्वस्थापन १९४९६४ १९४९६४ 

प्रदेश कोतभड 
कोर्बाट 

१२००००० 
िनशन्क्त पररचालन   ३५५०० 

अतर् स्रोिबाट 
प्राप् ि 

५२९८१७।
५४ 

और्तध एवं स्वास्थर् 
उपकरण िथा 
 सामग्री खररद ८३१७०१ ८९०३०१ 

  स्वास्थर् पूवािधार 
तनमािण     

  अतर् शीर्िकमा 
भएको खचि २६५३०५ ५८८२७१।३८ 

  
बाँकी  

२३१५६००।७
५ १८६६३२४।३७ 

िम्मा ३९७९८१७।५४  िम्मा ३९७९८१७।५४ ३९७९८१७।५४  

 

68.1.  १ नगरपातलकाले महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाइ मध्र्निर राखदै िनचेिना िथा प्रचारप्रसार 
सम्बतधी कार्िमा रु ६५३०५ खचि लेखेको पाइर्ो । 

२ नगर कार्िपातलकाको तमिी २०७६।१२।९ को तनणिर्अनसुार प्रत्रे्क वडालाइ रु २० 
हिारका दरले रु १८०००० खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेकोमा हेतड स्र्ातनटाइिर, माक्स, 
साबनु खररद लगार्िका कार्िमा खचि गरेको पाइर्ो । 

३ कोतभड १९ रोकथाम िथा तनर्तरणका लातग स्थानीर् िह संर्कु्त कोर्बाट संचातलि प्रा. 
स्वा. केतर चररकोटलाई रु २ लाख अनदुान उपलब्ध गराएकोमा सोको तबलभरपाइ केतरमा 
नै रहेको पाइर्ो । कार्िष्टवधी माफि ि संचातलि उक्त कोर्मा २०७७ असार मसाति सम्म 
अनदुान सहर्ोग रकम खचि भएको देन्खएन । 
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४ नगर कार्िपातलकाको तनणिर्अनसुार ४ िना स्वास्थर्कमी र २ सरुक्षाकमी र १७ िना 
प्रशासतनक कमिचारी समेि २३ िनालाइ रु ४९२०६५ िोन्खम भत्ता ५०% र २५% 
उपलब्ध गराएको पाइर्ो । उक्त खचि नगरपातलका चाल ुशीर्िकबाट भएको पाइर्ो । १७ 
िना कमिचारीहरुलाई रु ३८९५४३ िोन्खम भत्ता उपलब्ध गराएको देन्खर्ो ।  

५ नगरपातलकाबाट ३ सदस्र्ीर् केस इतभेष्टिगेसन िथा कतट्रर्ाक्ट टे्रतसङ्ग टोली गठन भइ खोि 
पडिालबाट परीक्षण भएका संक्रतमि संखर्ा ४ िना रहेको ष्टववरणबाट देन्खएको छ । 

६ पातलका अतिगिि ष्टवतभत न ३ स्थानमा ३३ वेड संखर्ाको क्वारेतटाइन सेतटर स्थापना भएकोमा 
४३ िना क्वारेतटाइनमा बसेको पाइर्ो । उक्त क्वारेतटाइन होन्ल्डङ सेतटर तनमािणमा रु 
३४७२४६ र ४ आइसोलेसन केतर तनमािण िथा व्र्वस्थापनमा रु ८३१७०१ खचि लेखेको 
पाइर्ो । आइसोलेसनमा बसेको कुल संखर्ा २ िना रहेको ष्टववरणबाट देन्खएको छ । 

७ कोतभड १९ व्र्वस्थापनका लातग रु ८३१७०१ को माक्स, ग्लोभ्स ,ष्टकट लगार्िका और्धी 
िथा और्धीितर् सामाग्रीहरु सोझै खररद गरेको देन्खतछ  । 

69.  िग्गा प्राप् िीाः स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोन्िम स्थानीर् िहले 
तनिी िग्गा प्रान्प् ि गनुिपरेमा िग्गा प्रान्प् ि ऐन, २०३४ अनसुार स्थानीर् िहले सरकारी िग्गा 
संरक्षण तनन्ि िग्गा प्रान्प् ि गने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले वडा नं ८ को भवन तनमािणको 
लातग ८७५ वगितमटर िग्गा तमिी २०७७।३।११ मा व्र्न्क्तबाट दानपर गरी तलन्खि पाररि 
गरेको पाइर्ो । 

 

70.  स्थानीर् िथा प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम- स्थानीर् िथा प्रदेश पूवािधार ष्टवकास 
साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्िम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् 
िथा प्रदेश पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ 
पररर्ोिना सञ्चालन गनि रु. ११८५२००० बिेट प्राि भएकोमा रु. ११७६३१९४ खचि भएको 
देन्खतछ । पातलकाबाट उक्त र्ोिनाको प्रगति ष्टववरण पेश हनु नआएकोले भौतिक प्रगति र्ष्टकन 
गनि सष्टकएन। 

आर्ोिनाको 
प्रकार 

आर्ोिनाको 
संखर्ा 

बिेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

स्थानीर् पूवािधार 
ष्टवकास 

१ ४९३८००० ४८४९१९४ ९८।२० नखलेुको 

प्रदेश पूवािधार 
ष्टवकास 

३ ६९१४००० ६९१४००० १०० नखलेुको 

 

 

70.1. १ उल्लेन्खि ४ आर्ोिना मध्रे्   ४ वटै  र्ोिनाहरु उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको देन्खतछ । 
उपभोक्ता सतमति माफि ि संचातलि र्ोिनामा हेतभ इक्र्पुमेतट प्रर्ोग गरेको, प्राष्टवतधक पक्ष समेिको 
भएका िटील संरचना तनमािण गरेको, सम्पन्न र्ोिनाहरुको ममिि संम्भारको व्र्वस्था नगरेको 
िस्िा कार्िहरु भएको देन्खतछ । िनु साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ 
ष्टवपरीि देन्खतछ । 

 

 स्वास्थर् िफि   
71.  और्तधको लोगो– नगरपातलकाले खररद गरेका और्तधहरूमा “नेपाल सरकारको तनाःशलु्क स्वास्थर् 

कार्िक्रमका लागी” भन्न े लोगो लगाउन ु पने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले खररद गरेका र 
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हस्िातिरण भई आएका तनाःशलु्क ष्टविरण गने और्तधहरू मध्रे् नमूना छनौट गरी पररक्षण गदाि 
देहार् बमोन्िमका और्तधहरूमा तनम्नानसुार रहेको पाइर्ो । 

 सि.

न. 
और्तधको नाम  म्र्ाद समाि हनुे तमति तनशलु्क ष्टविरणको लोगो 

१ 
paracetamol (500 mg) April 202३ AD free distribution only 

२ 
Amoxycllun (500 mg) Aug. 2022 AD free distribution only 

३ 
Ranitidine (150 mg) Sep. 2022 AD free distribution only 

४ 
Cetrizine (10 mg) Nov 2022 AD नभएको 

५ 
Metformin ( 500 mg) June 2023 AD नभएको  

 

72.   म्र्ाद समाप् ि भएका और्धीाः लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ.ब. 076/077 मा    
साल बटुामोल ३५०० याब्लेट,  एमोक्सीतलन ३४०० यालब्लेट, न्ितक १२०० याब्लेट, 
तसप्रफ ५०० याब्ल्ट, पार तसटामोल ५०० याब्लेट लगार्िका ष्टवतभत न  १० प्रकारको 
और्धीहरु १०६९० पररमाणका मलु्र् नखलेुको खररद िथा हस्िातिरण भई अएका और्तधहरु 
म्र्ाद तभर ष्टविरण नगरी अवतध समाि भएको पाइर्ो । म्र्ाद तभर और्ातध ष्टविरण नगदाि 
एकािफि  लाभग्राही सेवावाट बतचीि हनु िाने र अको िफि  पालीकाको थप आतथिक नोक्सानी 
ब्र्होनुिपने अवस्था देन्खतछ । अिाः और्तधहरु म्र्ादतभर ष्टविरण गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

73.  नम्सि एकरुपिा नभएकोाः कार्िक्रम संचालन गदाि स्पि नम्सि मापदण्ड तनधािरण गनुिपदिछ ।पातलकाले 
स्वास्थर् अतिगििको कार्िक्रम संचालन गदाि र्ािार्ाि खचिमा कुनैमा रु ३००।०० प्रतिददन, केही 
कार्िक्रममा रु ७००।०० प्रतिददन र केही कार्िक्रममा रु १०००।०० प्रतिददनका दरले भकु्तानी 
गरेको दन्खतछ । कार्िक्रम संचालन िथा र्ािार्ाि खचि भकु्तानीको नम्सि स्पि रुपमा तनधािरण 
गनुिपदिछ । 

 

74.  बढी भकु्तानीाः पातलकाले स्वास्थर् िफि का कमिचारीहरुलाइ िलब भत्ता उपलब्ध गराउदा िलबी 
प्रतिवेदन पाररि गराएर उपलब्ध गराउनपुदिछ।पातलकाले श्री डा. प्रकाश ढंुगेललाइ महंगी भत्ता 
मातसक रु २००० भकु्तानी गनुिपनेमा श्रावण र भदौमा मातसक रु ४००० गरी कुल रु ८००० 
महंगी भत्ता भकु्तानी गरेको पाइर्ो । र्सरी बढी भकु्तानी भएको महंगी भत्ता रु ४००० र थप 
क्र.सं.कोर् रकम रु ४०० गरी कुल  रु ४४०० तनिबाट असलु गरी संन्चि कोर्मा दान्खला 
गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

४४०० 

 न्शक्षा िफि   
75.  तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षणाः नगरपातलका मािहिका ष्टवद्यालर्ले िोष्टकएको समर्मा लेखापरीक्षण 

गनुि गराउन ु पदिछ । गाउँपातलकाले २९ ष्टवद्यालर्हरुका लातग रु १०३३३८५४९।४० 
ष्टवतनर्ोिन गरर तनकासा खचि गरेको छ।गाउँपातलकाले आ.व. २०७६।०७७ को अन्तिम 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म लेखापरीक्षण गराएका ष्टवद्यालर्को ष्टववरण प्राि गरेको देन्खएन । 
तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राि गरी गाउँपातलकाले ददएको तनकाशा र अनदुान समेि 
समावेश गरी ष्टवद्यालर्ले ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरे नगरेको एष्टकन गनुिपदिछ । 

 

75.1. ७ न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी 
अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह 
अतिगिि ष्टवतभन्न िहका २९ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था 
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एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । दरबतदी बमोन्िम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ 
। 

 
l;=g+= ljBfnosf] gfd 

lzIfs 

b/aGbL kbk"lt{ 

kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 

ljBfyL{ ;+Vof 

afn – sIff !@ 

1 
lh/L dflj 

19 19 7 623 

2 uhf{ª9'ª\uf dflj 15 14 6 274 

3 
9'ªu]Zj/L dflj 

11 11 1 284 

4 
af}4 e'jg]Zj/L dflj  

12 12 7 294 

5 
7'nf]kftn dflj 

9 9 7 143 

6 
sflnsf dflj 

8 8 7 244 

7 
sflnb]jL dflj 

7 7 5 84 

8 
b]p/fnL cflj lh/L * 

4 4 0 78 

9 wgdffn] cf= lj=  5 5 3 85 

10 
xn]Zj/ cflj 

3 3 1 18 

11 ;]tLb]jL k|flj Zofdf 4 4 3 58 

12 /fa'6f/ k|flj 1 1 0 23 

13 kflye/f k|flj 3 3 2 36 

14 kfFrkf]v/L k|flj 1 1 0 10 

15 ;]tLb]jL k|flj lh/L # 2 2 2 18 

16 
b]p/fnL k|flj,5fFu] 

3 3 1 36 

17 km'hLª k|flj 3 3 0 35 

18 lh/LZj/L k|flj 3 3 0 35 

19 r]b'{ª k|flj 2 2 0 35 

20 5xf/] k|flj  3 3 1 51 

21 
;]/Nkf k|flj  

3 3 1 25 

22 b]p/fnL k|flj,lxn] 3 3 2 55 

23 dflyNnf] l;lqm k|flj 3 3 1 50 

24 aHo':yfg k|flj 2 2 0 19 

25 7'nfrf}/ k|flj 4 4 1 51 

26 sfd]Zj/ k|flj 2 2 0 33 

27 
s'z]Zj/ cflj  

1 1 1 7 

28 ;"of]{bo k|flj  1 1 1 28 

29 

;Dtog Iff]:nLËu'Djf k|flj  

1 1 1 4 

 
िम्मा १३८ १३७ ६१ २७३६  

 

75.2. ७ ष्टवद्यालर्को संखर्ााः लेखापरीक्षणको लातग नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टववरण अनसुार 
गाउँपातलका अतिगरगिका २९ ष्टवद्यालर् मध्रे् देहार्का ष्टवद्यालर्मा ष्टवद्याथी संखर्ा तरू्न रहेको 
देन्खर्ो । र्सरी ष्टवद्याथी संखर्ा २० िना भतदा कम रहेका ष्टवद्यालर्मा न्शक्षक, कमिचारी िलब 
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र प्रशासतनक खचि बापि आ.व. २०७६।०७७ मा देहार् बमोन्िम रकम पररक्षा संचालनको 
अधारमा तनकासा भएको छ ।तरू्न ष्टवद्याथी संखर्ा रहेको ष्टवद्यालर्लाई गाउँपातलकाले सषु्टवस्थाका 
आधारमा ष्टवद्यालर् संखर्ा गाभ्ने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

        

ष्टवद्यालर्को नाम  

संचातलि 

कक्षा   तबद्याथी न्शक्षक  

बाल 

सहर्ोगी  कमिचारी  
तनकासा रकम 

पाचपोखिी प्रा.वि. १-३ ३ १ ० १ 
६३४८३६ 

कुलेश् िि आ.वि. १-३ ३ १ १ १ 
५५५४१५ 

सरु्ोदर् प्रा.वि. १-३ ३ १ १ १ 
६१२००७ 

सतिर्न गमु्बा 
प्रा.वि. १-३ ३ १ ० ० 

४५१७९० 

 

 

 र्स पातलकामा २९ ष्टवद्यालर्हरु संचालन रहेकोमा १३८ न्शक्षक दरबतदीमा १३७ पदपूतिि भएको 
र पदपूतििमध्रे् ६१ न्शक्षक करारमा रहेको देन्खर्ो । ति ष्टवद्यालर्हरुमा  EMIS अतभलेख अनसुार 
कुल ष्टवद्याथी संखर्ा २७३६ रहेको देन्खर्ो । 

 

75.3.  अतभलेखाः नगरपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता तनकासा गनुि पूवि दरवतदी अनसुार कार्िरि 
न्शक्षकहरु र्ष्टकन गरी िलव भत्ता तनकासा गनुिपनेमा नगरपातलकाले दरवतदी ष्टववरण, कार्िरि 
न्शक्षक ष्टववरण, सो अनरुुपको माग फाराम िथा तनकासा लेिर खडा गरी व्र्वन्स्थि रुपमा 
राख्नपुदिछ । 

 

75.4. ७ फरक शीर्िक बाट भकु्तानीाः पातलकाले कार्िक्रम नं २.७.१३.८ प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा 
न्शक्षण तसकाइ सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान कार्िक्रममा रु ६१९१०० 
को तबल भरपाइ पेश गरेकोमा रु ५६११०० रकम उक्त शीर्िकबाट र बाकी नपगु रकम रु 
५८००० कार्िक्रम संकेि नं २.७.१३.१३  शैन्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवं कार्िसम्पादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनदुानको न्शक्षकको न्शक्षण तसकाइमा ष्टविाउने समार्ावतध सधुार र्ोिना 
कार्ाितवर्न शीर्िकबाट खचि लेखेको पाइर्ो । र्सरी फरक शीर्िक पारी  रु ५८००० भकु्तानी 
गरेको देन्खर्ो । र्सरी फरक शीर्िक बाट भकु्तानी भएको तनर्मसंगि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५८००० 
75.5. ७ ष्टवद्यालर् सधुार र्ोिनााः न्शक्षा,ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवधी मतरालर्बाट स्वीकृि कार्िक्रम कार्ाितवर्न 

पनु्स्िकामा २.७.१३.१० को ५.३ मा आधारभिू िह िथा माध्र्तमक िह सञ्चातलि 
ष्टवद्यालर्हरुलाई ष्टवद्यालर् सधुार र्ोिना, समदुार् िथा ष्टव.व्र्.स.हरुको क्षमिा ष्टवकासका लातग 
अतिष्टक्रि र्ा,अतभभावक न्शक्षा सञ्चालन,अतिररक्त ष्टक्रर्ाकलाप संचालन आददका लातग एकमिु 
अनदुान कार्िक्रममा   ष्टवद्यालर् सधुार र्ोिना तनमािण सहर्ोगी पनु्स्िका, २०७४ बमोन्िम ष्टवद्यालर् 
सधुार र्ोिना तनमािण िथा अद्यावतधक गरेका ष्टवद्यालर्लाइ मार अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
रहेको मा पातलकाले र्स न्शर्िकमा रु४७०००० खचि लेखेकोमा तनमािण िथा अतभलेख अद्यावतधक 
गरेको पाइएन । 

 

76.  मेन्शनरी िथा र्ान्तरक औिाराः  नगरपातलकामा खररद भएका िथा हस्िातिरण भै आएका मेन्शनरी 
िथा र्ान्तरक औिार उद्देश्र् बमोन्िम संचालन गनुिपदिछ । नगरपातलकामा एक दमकल गि 
ष्टवगि वर्िमा नै हस्िातिरण भइ आएकोमा उक्त दमकल प्रर्ोगमा नरहेको र १ ष्टट्रपर र १ 
ट्रर्ाक्टर गि ष्टवगिमा खररद भइ संचालनमा रहेको पाइर्ो । उक्त मेन्शनरी औिार संचालन 
सम्बतधी कार्िष्टवधी िर्ार गरेको पाइएन । उक्त मेन्शनरी औिारबाट आम्दानी नभएको र 
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पातलकाको कार्िमा ममिि, इतधन लगार्िको खचिको अतभलेख राखेको पाइएन । नगरपातलकाले 
मेन्शनरी औिार संचालन सम्बतधी कार्िष्टवधी िर्ार गरी संचालन कोर्को अलग  आर्–व्र्र्को 
अतभलेख राखी लेखापरीक्षण गराउने, ममिि ,इतधन, इतसरेुतस र चालक खचि िस्िा व्र्वस्थापन 
खचि िथा मेतसन प्रतिस्थापन समेि हनुे गरी संचालन गने व्र्वस्था तमलाउनपुदिछ । 

77.  धरौटीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ६८ मा प्रत्रे्क कार्िलर् प्रमखुले आफ्नो 
कार्ािलर्को धरौटी खािामा िम्मा रकमको कारोवारको लेखा अनसुचुी १० वमोिीमको ढाँचामा 
गोश्वारा धरौटी खािा र अनसुचुी ११ वमोिीम ढाँचामा व्र्न्क्तगि धरौटी खािा अद्यावतद्यक गरी 
राख्नपुने एवं धरौटी रकमको छुटै्ट बैक नगदी ष्टकिााव समेि राखी प्रत्रे्क वर्ि न्िम्मेवारी सानुिपने 
उल्लेख छ  । कार्ािलर्ले धरौटी कारोवारको व्र्न्क्तगि धरौटी खािा र बैक नगदी ष्टकिावको 
अतभलेख राखेको पाइएन । 

 

77.1.  धरौटी ष्टफिािःाःसाविितनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म १२४(२) ररटेतसन मतन (धरौटी) 
ष्टफिाि गदाि आतिरीक रािस्व कार्ािलर्बाट धरौटी  गदाि धरौटी कारोवार वर्िको कर चकु्ता प्रमाण 
पर र कर समार्ोिन गरेको प्रमाण पेश गरेपतछ मार धरौटी ष्टफिाि गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले 
तनम्नानसुारको धरौटी रकम ष्टफिाि गदाि म.ुअ.कर समार्ोिन िथा कर चकु्ता प्रमाण संलग्न नभएको 
रु.. 

गो.भौ.नं/तमिी ष्टफिाि पाउन े रकम कैष्टफर्ि 

१३/०७६।४।१२ सोवणि तनमािण सेवा १६०८१४४ म.ुअ.कर समार्ोिन 
पर नभएको 

२०/०७६।८।९ डेनोन कतसट्रक्सन 
एण्ड सप्लार्सि प्रातल 

२०७३४४ कर चकु्ता नभएको 

३३/०७६।११।१९ न्िरेश् वरी काष्ठ 
उद्योग 

१८८३८७ करचकु्ता नभएको 

 िम्मा २००३८७५ 
  

 

 

 

 

 

 

२००३८७५ 

78.  पेशककीः नगरपातलकाले पेश गरेको  ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन मलेप फा नं २७२ को अनसुनु्च २३ र सो 
को अतभलेख अनसुार कार्ािलर्को कुल हालसम्मको पेन्श् क बाँकी रु १११०६०८८ देन्खएको छ 
। उक्त बाकी पेन्श् क मध्रे् चाल ुआतथिक वर्िको पेन्श्क बाकी ष्टववरणबाट १११०६०८८ देन्खतछ 
। तमिी २०७७।१०।९ बाट लाग ु भएको आतथिक कार्िष्टवधी िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व 
तनर्मावली २०७७ को तनर्म ५२ बमोन्िम म्र्ाद ननाघेको  चाल ुआतथिक ष्टववरण देहार् बमोन्िम 
फछिर्ौट हनु बाकी पेन्श् क रु १००१४००० देन्खतछ । 

 

 
 

qm=;+= k|sf/ k]ZsL lng]sf] gfd k]ZsL /sd 

1  ठेकेदार िे.वि. कन्द्सट्रक्सन ३२००००० 
2  ठेकेदार ष्टप.एस.िी.एस.एच.भी िे.भी ६८१४००० 

3  ठेकेदार गौिमकुमार शाह ५०६६०० 

4  ठेकेदार सरु्ि बहादरु थापा ५८५४८८ 
 िम्मा  १११०६०८८ 

 

79.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुिू 
फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुिू फर्छ्यौट गने गराउन े
काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्स वर्ि फर्छ्यौट भएको वेरुिकुो 
न्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।                                                             =                                                               

 

 तस.नं. आ.व. वेरुि ुदफा नं. फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षण  



 

 

 

 

 

38 

 

दफा नं भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

वेरुिकुो संन्क्षि 
व्र्होरा 

असलुी प्रमाण तनर्तमि पेश्की 

१ ०७५/७६ १९.८ प्रमाण पेश 
नभएको 

० २०१९००
०० 

० ० २०१९०००० 

२ ०७५/७६ ४ पेन्श् क बाकी ० ० ० ८२६५०० ८२६५०० 

३ ०७५/७६ १९.३ लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन पेश 
नभएको 

 ४००००० 
 ० ४००००० 

४ ०७५।०७६ ८  

टुक्रा खरीद 
० ० ४५२४५४६ ० ४५२४५४६ 

५ ०७५।०७६ १४ ष्टविरणमनु्ख 
खचि 

० ० २९२५०० ०  

६ ०७५।०७६ १८=२ सोझै खरीद ० ० १८२८६९७ ०  

७ ०७५।०७६ १८=३ सोझै खरीद ० ० २६९६२८५ ०  

८ ०७५।०७६ २४=२ दरभाउपर 
बेगर भकु्तानी 

० ० १०७५७६ ० १०७५७६ 

९ ०७४।०७५ २२ कार्िक्रम 
फरक पारी 
खिि 

० ० ५७९००० ० ५७९००० 

१० ७४।०७५ ३० न्शर्िक फरक 
पारी भकु्तानी 

० ० १५७५५३३.६६ ० १५७५५३३.६६ 

११ ७४।०७५ ३५ न्शर्िक फरक 
पारी भकु्तानी 

० ० २२३६७८८ ० २२३६७८८ 

१२ ७४।०७५ ४५=१५ सोझै खरीद ० ० ६००००० ० ६००००० 

  िम्मा  ० २०५९००
०० 

१४४४०९
२५।६६ 

८२६५०० ४९८५७४२५.

६६  
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जिरी नगरपालिकाको संचििकोषको वववरण 

           २०७६।०७७        अनुसुचि १ 
प्रदेशाः बागमिी                 -रु हिारमा_ 

क्र. स.ं 
 

 

 

स्थानीय तह 
 

 

 

जिल्ला 
 

 आय  

 

िम्मा आय 

ब्यय 
 

 

मौज्दात 
गत िर्ाको 
जिम्मेिािी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनुदान 

िािस्ि 
िाडफाड 

आन्द्तिीक 
आय 

अन्द्य 
आय 

चालु 
खचा 

प ूँिीगत 
खचा 

अन्द्य 
खचा 

िम्मा खचा 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (1+६-१०) 

१ न्िरी 
नगरपातलका 

दोलखा ११६८४६ ३१३१०२ ५३३८६ ५८८५ ५८९४७ ४३१३२० २०९७८० १७३३१३ ६२८०७ ४४५९०० १०२२६६ 

बेरुिू बगीकरण (ववतनयोिन, रािस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)           अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७            -रु हिारमा_ 

l;-g_- lhNnf 

स्थाननय 
तहको 
नाम 

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 बाकी a]?h" बाकी a]?h" 

दफा संख्या 

िकम 

दफा संख्या 

िकम 

दफा संख्या 

रकम 
अशुल 
गनुापने 

ननयममत गनुापने पेश्की 

सैदाजन्द्तक  लगनत सैदाजन्द्तक  लगनत ;}bflGts nutL 

अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागिात 
पेश 

नभएको 

िािस्ि 
लगत 

जिम्मेिािी 
नसािेको 

सोधभनां 
नमलएको 

िम्मा कमंचािी अन्द्य िम्मा 

१ 

दोलखा जििी 
नगिपामलका 

९५ २३ ५८१८६ ० ४ २८९५५ ९५ १९ २९२३१ १७८४ १०६१९ १६८२८ ० ० २७४४७ ० ० ० 

 

                                          cBfjlws j]?h" l:ylt                                   अनुसुचि ३ 
-रु हिारमा_ 

क्र स स्थातनर् िह न्िल्ला गि बर्ि सम्मको 
बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुि ु

र्ो बर्िको बेरुि ु कुल बाकी बेरुि ु

१ न्िरर नगरपातलका दोलखा ७१३७५ ४९८५७ २१५१८ ० २९२३१ ५०७४९ 

 


