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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन । 

 

 

श्री प्रमखुज्र् ु

औरही नगरपातलका 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

औरही, महोत्तरी। 

 

 

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

 

 

 

       .                                                                                 
           (नेर कुमार खरी) 
         नार्ब महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सपग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररवको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उद्देश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा ववं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 

सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा ववं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भव नभवको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

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

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

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

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

 
 

         

 

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

औरही नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

औरही, महोत्तरी । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

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

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षर्मा देर्खवका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।10।19 मा जारी गररवको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर  
प्रतिर्क्रर्ा  प्राप्त भवन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 24 र्सैसाथ संलग्न छ । 

२. लेखापरीक्षर्बाट रु 6 करोड 26 लाख 77 हजार बेरुजू देर्खवको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु 18 लाख 66 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु 3 करोड 24 लाख 66 हजार तनर्तमि गनुापने रु.1 करोड 97 लाख 77 हजार  
पेश्की बापकी रु 85 लाख 68 हजार रहेको छ ।   

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

   हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररवको छ ।र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम 
गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र 
उपर्कु्त छन  भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

            (नेर कुमार खरी) 

नार्ब महालेखापरीक्षक 
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                              औरही नगरपातलका,महोत्तरी 
                                 लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

                                          २०७६।७७ 

 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खवका ब्र्होरा बेरूजू रकम 

 पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले औरही नगरपातलकाको स्थापना भवको हो 
। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स नगरपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ । औरही नगरपातलका अन्िगाि ९ वडा ५० सभा सदस्र्, ३५.७६वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ३१ 
हजार ७५१ जनसंखर्ा रहेको छ ।  

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

औरही नगरपातलका 
प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाब 

आतथाक वषााः २०७६।७७ 

तबबरर् र्टप्प
र्ी 

           र्ो वषा (रू) गि वषा (रू) 

बजेट आफैले  
गरेको भकु्तानी 

बस्िगुि
/सोझै 
भकु्तानी                 

 
  जम्मा  

आफैले गरेको 
भकु्तानी 
 

बस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी      
आफैले गरेको 
भकु्तानी         

जम्मा  

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

प्राप्ती (क + ख)  447173000 417002005 0 417002005 0 0 0 
क.प्राप्ती(संर्ञ्चिकोषमा आम्दानी 
बापतधन)े  347024000 329716483.13 0 329716483.13 0 0 0 

कर राजश्ब 11 74181000 61541151.50 0 61541151.50 0 0 0 
१३००० अनदुान  270393000 266600242 0 266600242 0 0 0 
संघीर् सरकारबाट प्राप्त 12 239726000 240235755 0 240235755 0 0 0 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 12 28167000 24167000 0 24167000 0 0 0 
आन्िरीक श्रोि  2500000 2197487 0 2197487 0 0 0 

१४०००अन्र् राजश्व  11 2200000 329576 0 329576 0 0 0 

१५०००तबतबध प्राप्ती  250000 1245513.63 0 1245513.63 0 0       0 
ख. अन्र् प्रातप्त  100149000 87285522 0 87285522 0 0  
तबिरर् गना बापकी राजश्व 14 0 0 0 0 0 0  
कोषहरू 15 6825000 6825000 0 6825000 0 0  
धरौटी 15 0 188460 0 188460 0 0  
संघीर्, प्रदेश सरकार वा अन्र् 
कार्ाक्रम 16 93324000 80272062 0 80272062 0 0  

ग.भकु्तानी(ग  घ)  564261666 402507355.73 0 402507355.73 0 0  
ग.भकु्तानी(संर्ञ्चि कोषबाट)  464112666 321457801.80 0 321457801.80 0 0  
२१०००पाररश्रतमक सेवा सरु्वधा 18 77013000 71819909.46 0 71819909.46 0 0  
२२०००मालसामान िथा सेवको 
उपर्ोग 

18 57099279 25727676.15 0 25727676.15 0 0  

२५०००सहार्िा 18 26073000 14963664.05 0 14963664.05 0 0  
२६००० अनदुान 18 15000000 14486896 0 14486896 0 0  
२७००० सामार्जक सरुक्षा 18 15130000 11649557 0 11649557 0 0  
२८००० अन्र् खचा 18 50850000 47124051 0 47124051 0 0  

३१०००पूपर्जगि खचा 18 222947387 135686048.14 0 135686048.14 0 0  

घ.अन्र् भकू्तानी  100149000 81049553.93 0 81049553.93 0 0  
 कोषहरू 15 6825000 498774.93 0 498774.93 0 0  

धरौटी  15 0 422000 0 422000 0 0  
संघीर्,प्रदेश सरकार बा अन्र् 
कार्ाक्रम 16 93324000 80272062 0 80272062 0 0  

कट्टी रकम दार्खला गना बापकी  0 (143283) 0 (143283) 0 0   
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ङ.र्ोवषाको बचि 
(न्र्नु)ृृ 
प्राप्ती —भकू्तानीृे 

 (117088666) 14494649.40 0 14494649.40 0 0  

च.गिवषाको र्जम्मेवारी रकम 
(अ.ल्र्ा)  0 137956666.74 0 137956666.74 0 0  

वषान्िको बापकी रकम(ङं च)  (117088666) 152451316.14 0 152451316.14 0 0  
बैक िथा नगद बापकी 24 0 152523316.14 0 152523316.14 0 0  

 

 

 प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाबमा  बषाान्िको बापकी रू १५२४५१३१६।१४ देर्खवकोमा  खािा अनसुार बैक िथा नगद                 
बापकी रू १५२५२३३१६।१४ देर्खवकोले फरक देर्खवको रकम रू ७२००० को सम्बन्धमा वर्कन गरी शे्रस्िा 
अद्यावतधक हनु ुपदाछ । 

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

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको बैंक मौज्दाि 
र शे्रस्िाको मौज्दाि रु ११८११६७।३५ ले फरक देर्खवको छ । 

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

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

 नगरपातलकाले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बापकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भवको खचा स्पष्ट देर्खन े
गरी खािा राखेको छैन । 

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

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

 

श्रोि धरौटी तबपि व्र्वस्थापन कोष         जम्मा 
शरुू मौज्दाि ३५०००० ० ३५०००० 

र्स वषा आम्दानी १८८४६० ६८२५००० ७०१३४६० 

जम्मा ५३८४६० ६८२५००० ७३६३४६० 

र्स वषा खचा ४२२००० ४९८७७४।९३ ९२०७७४।९३ 

बापकी ११६४६० ६३३२८४६।०७ ६४४९३०६।०७  

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  खचा तबश्लषेर्ाः नगरपातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु ८१४३१९० राजस्व बापडफापड र अनदुानबाट रु-

३२००२०३८७ समेि रू ३२८१६३५७७।२६ आम्दानी भवकोमा चाल ुिफा  रु १८५७७१७५२ र पूपर्जगि िफा  रु 
१३५६८६०४८।१४ समेि रु ३२१४५७८०१-खचा भवको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा २.५३ प्रतिशि 
रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतबधामा रू २०९१००० खचा भवको छ जनु आन्िररक आर्को २५.६७ प्रतिशि रहेको 
छ । नगरपातलकालाई प्राप्त भवको सबै अनदुान र राजस्व बापडफापडको रकमबाट ५८.०४ प्रतिशि चाल ु र 
४२.३९प्रतिशिमात्र पूपर्जगि तनमाार्मा खचा भवको देर्खन्छ । र्सबाट नगरपातलकाले तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा न्र्नु खचा 
गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचा भवको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व 
बापडफापडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

4.  क्षरेगि बजेट र खचा- स्थानीर् िहको वकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स नगरपातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचाको 
र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

मखुर् के्षर वार्षाक वजेट खचा रकम कुल खचा मध्रे् प्रतिशि 

आतथाक र्वकास २४०६०००० १५५४६०९० ६४.६१ 

सामार्जक क्षेर  १४५८३११३९ १०६८०२०५४ ७३.२३ 

पूवााधार र्वकास के्षर १८६२८०५२७ १११५२३४१८ ५९.८७ 

ससुाशन िथा अन्िर सम्वर्न्धि के्षर २७९१००० २०९४५५२ ७५.०५ 
कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा १०५१५०००० ८५४१९६८६ ८१.२३ 

जम्मा ४६४११२६६६ ३२१३८५८०१ ६९.२४   
5.  र्जम्मेवारी फरक परेकोाः- स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बापकी, र्स वषा प्राप्त र खचा भवको रकम स्पष्ट  
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देर्खने गरी र्हसाब राख्न ेर र्जम्मेवारी वर्कन गनुापदाछ । िर नगरपातलकाको गि वषाको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार  
वषाको अन्त्र्मा रू.१३७६०६६६६।७४ मौज्दाि कार्म भवकोमा र्ो वषाको प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाबमा रू 
१३७९५६६६६।०० र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भवको भन्दा बढी 
र्जम्मेवारी सरेको ३४९९९९।२६ सम्बन्धमा थप र्र्कन गरी र्हसाब अद्याबतधक गनुापने देर्खवको छ । 

 

 

 

6.  बैंक र्हसाब तमलान तबबरर्ाः- स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भवको ढापचामा 
राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रूपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा 
नगरपातलकाले सञ्चालन गरेको प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाब खािाहरूको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् 
तनम्नानसुार रु ११८११६७।३५ बैँक बर्ढ देर्खवकोले  बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनपुने  शे्रस्िामा 
आम्दानी बाध्नपुने देर्खवको छ । 

 

 

 

 
 खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बापकी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बापकी फरक 

चाल ुखचा खािा  २९२७१२४०।३४ २९२४४६९०।३४  
पुपर्जगि खचा खािा  २८४३८७५४।८६ २६२७१८०३।०९  

सर्ञ्चि कोष ८८३६४०१४।८७ ८८३६४०१४।८७  
धरौर्ट खािा  ११६४६० ३४९११२९।५२  

प्रकोप ब्र्वस्थापन खािा ६३३२८४६।०७ ६३३२८४६।०७  

जम्मा 
१५२५२३३१६।५४ 

 
१५३७०४४८३।८९ 

 
११८११६७।३५ 

  
7.  अनदुान र्फिाा दार्खलााः तबतनर्ोजन ऐन, २०७६ को दफा ४ (१२) मा सशिा समपरुक र तबशेष अनदुानको रकम असार 

मसान्िसम्म खचा नभइ बचि भवमा सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर् माफा ि  संघीर् सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा 
दार्खला गनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै प्रदेश नं २ को तबतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४(१०)मा सशिा,समपरुक र 
तबशेष अनदुानको रकम असार मसान्िसम्म खचा नभइ बचि भवमा सम्बर्न्धि स्थातनर् िहले  प्रदेश  लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्ालर्  माफा ि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर देहार् 
बमोर्जम  सशिा, समपरुक र तबशेष अनदुानको रकम रू 47418042  असार मसान्िसम्म खचा नभई  मौज्दािमा 
रहेकोमा सर्घर् सपर्चि कोषमा तमति २०७७।८।१४ मा रु ४१९००००० र्फिाा दार्खला भवकोले बापर्क रकम  संघीर् 
सर्ञ्चि कोषमा रू २३६७०१२।४९ र प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा रू 3151030  गरी रू. ५५१८०४२।४९दार्खला 
गनुापने रू 

तबबरर् संघीर् श्रोि प्रदेश श्रोि जम्मा  कैर्फर्ि 

शसिा अनदुान  ४४२६७०१२.४९ २५००००० ४६७६७०१२ 
 

तबषेश अनदुान ० ६२९२१२ ६२९२१२ 
 

समपरुक अनदुान ० २१८१८ २१८१८ 
 

 ४४२६७०१२.४९ 3151030 47418042 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५१८०४२।४९ 

 

8.  कट्टी भवका कर/अन्य मौज्दािाः प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाबमा आर्कर ऐन,मअुकर ऐन िथा अन्र् कानून बमोर्जम कट्टी 
भवको कर िथा अन्र् रकम रू १४३२८३  मौज्दािमा रहेको देर्खवकोले   सम्बर्न्धि र्शषाकमा दार्खला गनुापने रु 

 

१४३२८३ 
9.  सम्पर्त्ताः  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४६ मा सरकारी सम्पर्त्तको र्हनातमना नहनुे गरी लगि से्रस्िा सर्हि 

त्र्सको संरक्षर् गने किाव्र् त्र्स्िो सम्पर्त्त र्जम्मा तलन ेकमाचारी र सम्बर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनु,े  व्र्वस्था रहेको 
छ । र्स नगरपातलकाकार्ाालर् िथा वडा कार्ाालर्हरूमा रहेका सम्पतिहरूको र्ववरर् देहार् अनसुार छ । 

खचा भवर नजाने सम्पतिको नाम र्ववरर् खररद रकम रूरू. प्रर्ोग अबस्था 
जग्गा  (नगरपातलका,बडा, हे.पो.,कृषी र पश ु) ०÷१४÷०÷० 

०÷१२÷०÷ पजुााभवको, ०÷२÷०÷० 
ऐलानी 

  

भवन (नगरपातलका,बडा, हे.पो.,कृषी र पश ु)  ४ पक्की घर नखलेुको  

जे.र्श.तब. १ ४१९०००० नगरपातलका 
टे्रक्टर १ १२०८४५२ नगरपातलका 
पानी टंकी १ २६५५०० नगरपातलका 
मोटर साइकल १२  मलु्र् नखलेुको पदातधकारी, कमाचारी  

उल्लेर्खि तबबरर् अनसुार नगरपातलकाले आफ्नो प्रर्ोगमा रहेको जग्गाको कानून बमोर्जम नेपाल सरकारबाट भोगचलन 
र्स्वकृिी तलवको देर्खवन । साथै सवारी साधन प्रर्ोग गदाा म.ले.प.फा.नं २ अतभलेख नरार्खवको र जे.र्श.तब., टे्रक्टरको 
सञ्चालन कार्ार्वतध बमोर्जम प्रभाबकारी कार्ाान्वर्न गरी प्रर्ोगको अतभलेख ब्र्बर्स्थि गरेको देर्खवन ।  

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

11.  खचा खािा सञ्चालनाः सरकारी कारोवार तनदेर्शका २०७६ बदुा ४.२ मा भवको व्र्वस्था अनसुार स्थातनर् िहको  खचाको 
लातग कार्ासञ्चालन स्िरमा  खािा खोल्नपुदाा  वषाभरी तनरन्िर चाल ु राखी आतथाक वषाको अन्त्र्मा शनु्र् गरर आगामी 
आतथाक वषाको लातग नतबकरर् गरेर मार सञ्चालन गनपुदाछ । सो प्रर्ोजनको लातग जोर वषामा जोर र तबजोर वषाको  
तबजोर अलग अलग खािा खोल्नपुने उल्लेख छ । जनु आतथाक वषाको लातग खोतलवको खचा खािा हो सो आतथाक वषाको 
लातग  सो खािामा संर्ञ्चि कोषबाट बजेट अनसुार चौमातसक रूपमा स्थानान्िरर् गरी प्राप्त तनकासा रकम,कारर्बस पेश्की 
प्रदान गरीवको रकम वा अन्र् रकम र्फिाा हनु आवका रकम आतथाक वषा नसर्कदै त्र्स्िो रकम  खािामा जम्मा गना 
सर्कनेछ । चाल ुआ.ब.को आषाढ मसान्िमा र्स्िा खािाहरूमा बापकी रहेको रकममध्रे् सशिा,समपरुक र तबशेष अनदुान 
को प्राप्त रकम सम्बर्न्धि सरकारलाई र्फिाा गना चेक जारी गनपुछा भने समातनकरर्, राजश्व बापडफापड, आन्िररक श्रोि र 
ऋर् रकम भव सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा  पठाउनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै आतथाक वषाको अन्त्र्मा भकु्तानी ददन बापकी 
चेकहरू म.ले.प.फा.नं.२२० भरी सम्बर्न्धि बैङ्कलाई श्रावर् ३ गिे तभर उपलब्ध गराइ श्राबर् ३० तभर साटी बापकी 
रहेको रकम सर्ञ्चिकोष दार्खला गनपुने उल्लेख छ । सो व्र्वस्था बमोर्जम नगरपातलकाले कार्ासञ्चालनस्िरका खािाहरू 
खोतल सञ्चालन गरेको देर्खवन । सरकारी कारोवार गदाा  सरकारी कारोवार तनदेर्शका पालना गररनपुदाछ ।  

12.  संसोतधि लेखा ढापचामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा 
िोर्कवको ढापचामा आतथाक कारोवारको लेखाङ्कन गरी नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामान NEPSAS अनसुार प्रतिवेदन गनुा 
पदाछ । महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गरावको स्थानीर् सर्ञ्चि कोष व्र्वस्थापन प्रणाली SUTRA सफ्टवेयर 
प्रर्ोग िथा खचा र आर् सम्वन्धमा संसोतधि लेखा ढाचामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा  तबत्तीर् तबबरर्  िर्ार हनुेगरी 
सफ्टवेर्रमा परु्ा पररमाजान  गरेको देर्खवन । देहार् तबबरर् समेि अतभलेखमा आउन ेगरी सफ्टवेर्रमा पररमाजान  गरी 
म.ले.प. फारामहरुको प्रर्ोग गरी वकीकृि आतथाक संकेि िथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार आतथाक कारोवारको 
लेखाङ्कन र नपेाल सावाजतनक क्षेर लेखामान अनसुार आतथाक र्ववरर् िथा प्रतिवेदन िर्ार गरीनपुदाछ । 

तबबरर् म.ले.प.फा.नं. कैर्फर्ि 

करदािाको लगि १११ 
 

राजश्व आम्दानीको दैतनक बैक भौचर प्राप्त गौश्वरा खािा १०६ 
 

राजश्को बैक र्हसाब तमलान तबबरर् १०९ 
 

बैक र्हसाब तमलान तबबरर् २१२ 
 

भकु्तानी ददन बापकी चेकको तबबरर् २२० 
 

भकु्तानी ददन बापकीको खािा िथा कच्चावारी २२१ 
 

प्राप्र् रकमको मास्केवारी २२२ 
 

सन्िलुन पररक्षर् २२५ 
 

खचाको मार्शक बापडफापड िथा नगद र्ोजना ३०३ 
 

बजेट रकमान्िर÷ कार्ाक्रम संसोधनको तबबरर् ३०४ 
 

बस्ि ुिथा तनमाार्को खररद र्ोजना ३११ 
 

परामशा सेवाको  खररद र्ोजना ३१२ 
 

ममाि सम्भार िथा संरक्षर् अतभलेख खािा ४१५ 
 

घर जग्गाको लगि र्किाब ४१७ 
 

आइटमवाइज कार्ा अतभलेख खािा ५०५ 
 

ठेक्का सम्बर्न्धि गोश्वारा लगि ५०७ 
 

तबद्यतुिर् प्रर्ाली प्रर्ोगकिााको तबबरर्,पररबिान,र स्थगन अतभलेख ९०२ 
 

डाटाब्र्ाकअप प्रमार्र्करर् फारम ९०३ 
 

रतसद तनर्न्रर् खािा ९०४ 
 

सवारी साधन र मेर्शन प्रर्ोगको लगबकु ९०५ 
 

कमाचारीको दस्िखि नमनुा फारम ९१० 
   

13.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईवन। र्स सम्वन्धमा देर्खवका अन्र् व्र्होराहरू िपर्शल वमोर्जम रहेका छन 
।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक संकलन, 

अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईवन ।  
 पातलकाले वक आतथाक वषाको अन्त्र्तभर भवको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जम ढापचामा वार्षाक 

प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईवन ।  
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम वक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी बापकी रहेको 

रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा स्थानान्िरर् गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त भव पश्चाि 
पतन चाल ुखचा खािामा २९२७१२४०।३४ पजुीगि खचा खािामा  २८४३८७५४।८६ मौज्दाि रहेको पाईर्ो 
।  
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 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईवन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संचातलि कार्ाक्रम िथा 
र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईवन।  

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

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

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

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि भई र्विर्रमरु्ख 
रहेको पाईर्ो।  

 पातलकाले र्जन्सी सामानको वकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाालर् िथा 
र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईवन । 

 र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भव अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा गरेको पाईवन । 

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली,२०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि 
आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइवको िथा इ टीतडवस नगरेको । 

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

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददपदा ररि पगुकेो वा नपगुकेो जापच गरी रतसद र्वल भपााइहरूमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भवको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि 
गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईवन। 

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

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुू हनुभुन्दा पन्र ददन अगावै 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट 
िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईवन। 

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

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ुगना 
सक्ने व्र्वस्था भवकोमा वनावको पाईवन । 

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

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

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचनापाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई 
अतनवार्ा गनुा गराउनपुनेमा अतधकाशंिाः पालना भवको पाईवन। 

 वािावरर्को संरक्षर्को वर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको । 

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

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

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

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

 मन्रालर्को तमति 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा समार्हि भवका सार्वकका गापउ र्वकास 
सतमति को नाममा रहेका पेश्की िथा  वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईवन ।  
    िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कव बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
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सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  
14.  बार्षाक बजेट र्स्वकृतिाः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम स्थानीर् िहले आगामी आतथाक 

वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान, सोर्ह ऐनको दफा ६५,६६,६७ बमोर्जमको देहार् बमोर्जम प्रकृर्ा परु्ााइ 
कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई आषाढ १० गिेतभर सभामा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । आर्–व्र्र्को अनमुान साथ गि 
वषाको वास्िर्वक आर्–व्र्र्, चाल ु आतथाक वषाको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर्–व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी 
आतथाक वषाको र्ोजना िथा कार्ाक्रम र आर्–व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरर १५ ददन तभर छलफल सम्पन्न 
गरी आषाढ तभर नै पारीि गनुापने व्र्वस्था व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले  तमति २०७६।३।१० गिे रू ४४ करोड ३६ 
लाख ७५ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।३१ मा पाररि भवको छ। नगरपातलकाले र्ो वषा 
पूपजीगि कार्ाक्रम अन्िगािका र्ोजनािफा   नगरपातलका र ९ वटा वडा  गरर कुल  र्ोजनामा रू३७ करोड ८५  लाख  
७५ हजार बजेट तबतनर्ोजन गरेको छ भने चाल ुखचा , तनशिा , सामार्जक सरुक्षा, गरी  कुल रू.६ करोड,  ५१ लाख 
आर्–व्र्र्को अनमुान पेश गरी  बजेट पारीि गरेको देर्खवको छ । 

बजेट िर्ारी  चरर् तनर्मको 
व्र्वस्था 

कार्ा भवको 
तमति 

सन्दभा कानून । कैर्फर्ि 

स्थानीर् राजस्व परामशा सतमतिले राजस्व प्रके्षपर् गरी 
अनसूुची २ बमोर्जमको ढापचामा  सम्बर्न्धि िहको 
कार्ापातलकामा पेश गरी सक्न ुपने 

 

प्रत्रे्क वषा पौष १५ 
तभर 

छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
६५,स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४ को बदुा ६ 

स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले 
आगामी आतथाक वषाको लातग स्रोि अनमुानको 
आधारमा वजेटको कुल सीमा तनधाारर् गने, 

प्रत्रे्क वषाको बैशाख 
१० गिे तभर सम्पन्न 
गररसक्न ु

छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
६६,स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४ को बदुा ६ 

वजेट िजुामा सतमतिले िर्ार गरेको वार्षाक वजेट िथा 
कार्ाक्रमको मस्र्ौदा अनसूुची ५ बमोर्जमको ढापचामा  
अध्र्क्ष र प्रमखु माफा ि  कार्ापातलका समक्ष पेश गनुा 
पनेछ । वार्षाक वजेट िथा कार्ाक्रमको मस्र्ौदा पेश 
गदाा आतथाक र्वधेर्क अनसूुची६ बमोर्जमको ढापचामा र 
र्वतनर्ोजन र्वधेर्क अनसूुची ७ बमोर्जमको ढापचामा 
समेि पेश गनुा पनेछ ।  

 

असार ५ गिे तभर 

  छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा 
ददग्दशान, २०७४को बुपदा ६ 

गाउप वा नगर कार्ापातलकाबाट स्वीकृि भवको वार्षाक 
वजेट िथा कार्ाक्रम उपाध्र्क्ष वा उपप्रमखु वा 
असमथािामा कार्ापातलकाले िोकेको कार्ापातलकाको 
कुनै सदस्र् माफा ि   गाउप वा नगर सभामा प्रस्ििु गरी 
सक्न ुपनेछ । 

असार १० 

गिेतभर 

 

 

२०
७६

।३
।१

० 

स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा 
ददग्दशान, २०७४को बुपदा ६ 

कार्ापातलकाबाट  पेश भवको वजेट िथा कार्ाक्रम 
सम्बर्न्धि सभाले पाररि गररसक्न ुपनेछ ।  

 

असार मसान्ि तभर 

 

२०
७६

। ३ । ३ १ 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
७१ 

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

 

श्रावर् १५ तभर 

 
२०

७६
।४

।१
५ स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा 
ददग्दशान, २०७४को बुपदा 6 

 

तनधाारीि  कार्ािातलका बमार्जम उल्लेर्खि अतधकारीले वजेट िैर्ारी गने कार्ामा  संम्लग्न नहदुा र्थाथा रुपमा बजेट 
िैर्ारी नहनुे हदुा   तनधाारीि  कार्ािातलकामा िोके बमार्जम  वजेट िैर्ारी  कार्ा गरीन ुपछा ।  

15.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको आधारमा बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–
व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा  कृर्ष तसचाइ, तबद्यतुिकरर्, खानेपातन, कृषी 
सडक र बाटो ढलान  कार्ाक्रममा रू ३ करोड, ६५ लाख   अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम 
कार्ापातलकाको  तनर्ार्बाट बजेट व्र्वस्था गरी खचा गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा 
गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

16.  लक्ष्र् प्रगतिको र्स्थिीाः – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २४ मा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् पेश गने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िररर् आर्ोजनामध्रे् सबै आर्ोजनाको उपर्ुाक्त 
तनर्म बमोर्जम अनसूुची–२ बमोर्जमको ढापचामा प्रगिी र्ववरर् ददवको देर्खवन । र्स वषा सञ्चातलि  सारभिू 
कार्ाक्रम/र्क्रर्कलापको र्ववरर् देहार्बमोर्जम रहेका छन   
कार्ाक्रम/ र्क्रर्ाकलापको नाम गनुापने कामको 

पररमार् 
कार्ा भवको 
कामको 
पररमार् 

खचा प्रगति 
प्रतिशि 

प्रगति हनु नसक्नेकुो कारर् 

प्रदेश सरकार शसिा कार्ाक्रम २ २ ७५.९३   
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संघीर् सरकार  शशिा अनदुान ७ ५ ४५.०४  

नगरपालीका  पूपर्जगि  १५६ ८६ ६०.८८   
17.  खचा गने अर्खिर्ारी र कार्ार्वतधाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम सभावाट वजेट स्वीकृि 

भवको साि ददन तभर प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गने व्र्वस्था 
छ ।प्रशासर्कर् अतधकृिले १५ ददन तभर वडा सर्चव अतधकृि स्िरको भव कार्ाक्रम र वजेट सर्हि प्रचतलि कानून 
वमोर्जम खचा गने अर्खिर्ारी ददनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ को आर् व्र्र्को प्रक्षपेर् २०७६ असार 
३१ मा सभावाट स्वीकृि भवको र  सभाबाट बजेट स्वीकृि भवको ७ ददन तभर  प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था अन्िरगि  प्रमखुले  २०७६।४।६ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ। 

बजेट कार्ाान्वर्नका चरर् तनर्मको व्र्वस्था कार्ा भवको तमति सन्दभा कानून/कैर्फर्ि 

सभाबाट बजेट र्स्बकृि  भवको तमति असार मसान्ि तभर २०७६।३।३१ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिलाई वजेट 
खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 

सभावाट वजेट 
स्वीकृि भवको साि 
ददन तभर 

२०७६।४।६ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७३ 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले अनसूुची ८ बमोर्जमको 
ढापचामा कार्ाक्रम स्वीकृि गरी सम्बर्न्धि र्वभाग  
महाशाखा  शाखा  इकाइ प्रमखु र वडा सर्चवलाई तलर्खि 
रूपमा र्ोजना कार्ाान्वर्नको र्जम्मा ददनपुने 

अर्खिर्ारी प्राप्त 
भवको १५ ददनतभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बुपदा ६ 

सम्बर्न्धि र्वभाग महाशाखा शाखा वकाइ प्रमखु र वडा 
सर्चवले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको कार्ािातलका प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृि समक्ष पेश गनुा पनेछ 

र्ोजना 
कार्ाान्वर्नको र्जम्मा 
प्राप्त भवको तमतिले 
७ ददनतभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बुपदा ६ 

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

 छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बदुा ६ 

गाउपपातलका वा नगरपातलकाले आफ्नो वार्षाक खररद 
र्ोजना र गरूर्ोजना स्वीकृि गरी सो अनरुूप खररद 
कार्ाको व्र्वस्थापन गनुापने 

आतथाक वषा शरुू 
भवको वक मर्हना 
तभर 

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बदुा ६.१ 

 
तनधाारीि  कार्ाितलका बमोर्जम कार्ा नहुपदा बजेट कार्ाान्वर्नका चरर्मा र्ढलाई हनु,े समर्मा साधन स्रोिको   
पररचालन नहनुे र खरीद िथा र्ोजना समर्मा कार्ान्वर्नमा नहनुे भइ अतथाक वषाको अन्िमा खचाको ब्र्भार बढ्ने र 
र्ोजना  कार्ान्वर्न बेलैमा नभइ र्ोजनाहरूको  र्जम्मेबारी पतछलो वषामा सने गरेको छ । तनधाारीि कार्ाितलका 
बमोर्जम कार्ा  गरीनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.  चौमातसक पूपजीगि खचााः – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोर्जम स्वीकृि भवको कार्ाक्रममा 

तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ा लक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम 
कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर् ले उपलब्ध गरावको र्ववरर् अनसुार 
प्रथम चौमातसकमा  ६.२% दोस्रो चौमातसकमा २०.२%, िेस्रो चौमातसकमा ७२.४६% र आषाढ मर्हनामा ६९% खचा 
भवको देर्खवको छ। वषाान्िमा हिारमा काम गराउपदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खवकोले तनर्ममा भवको व्र्वस्था 
अनरुूप तनधाारीि चौमातसकमा खचा गरी आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ। 

तस.नं
. 

पूपजीगि खचा शीषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा  आषाढ मर्हनाको 

मार खचा प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसे्र चौमातसक 

१ नगरपातलका पूपर्जगि १२०१११७४८ ८५५६५४१ २५३९०४१४ ८६१६४७९३ ८०१९८३९६ 

२ शशिा पूपर्जगि संघीर् ५७०३५१२ ० २३७२४०० ३३३१११२ ३०८५११७ 

३ शशिा पूपर्जगि प्रदेश ९८७०७८८ ० ० ९८७०७८८ ९८७०७८८ 

 स्थातनर् पवुााधार १४४५४४६ ० ० ० १४४५४४६ 

 कूल खचा: १३७१३१४९४ ८५५६५४१ २७७६२८१४ ९९३६६६९३ ९४५९९७४७ 
 खचा प्रतिशि १०० ६.२ २०.२  ७२.४६  ६९.०   

19.  र्ोजना छनौटाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना वनाउपदा 
सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथतमर्ककरर् गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपालीकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न वजेट भवका र छररवको देर्खवको छ । र्ोजनाको संखर्ा धेरै हुंदा 
नगरपातलकाको जनशर्क्त वषैंभरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा लाग्न ुपने िथा प्रार्वतधक कमंचारीलाइं कारं्सम्पादनमा कदठनाइं 
भईं त्र्सको गरु्स्िरमा समेि प्रभाव पनें देर्खवको छ । र्स्वकृि बार्षाक बजेट तभर र्स वषा रकमगि र्ोजना छनौटको 
अबस्था देहार् बमोर्जम देर्खवको छ ।  
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तस.नं. र्ववरर् बजेटमा र्ोजना संखर्ा 
१ ५० हजार देर्ख १ लाख सम्मका ४ 
२ १ देर्ख ३  लाख सम्मका ५३ 

३ ३ लाख ५ लाख सम्मका  २० 

४ ५ लाख देर्ख १० लाख सम्मका ९८ 

५ १० लाख  भन्दा मातथका ५३ 

जम्मा २२८  
20.  र्ोजना कार्ाान्वर्न र्स्थतिाः  नगरपालीका सभावाट आतथाक वषा २०७६।७७ मा बजेट तबतनर्ोजन भवका र्वतभन्न  

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

तबबरर् 

 
र्स्वकृि र्ोजना 
संखर्ा 
 

पर्हलो 
चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

दोश्रो 
चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

िेश्रो 
चौमातसकमा 
खररद सम्झौिा 
संखर्ा 
 

सम्पन्न भवका 
र्ोजना संखर्ा 
 

सम्झौिा मध्रे् 

तसधै, बोल 

पर माफा ि 

उपभोक्ता 
सतमति माफा ि 

नगरस्िरीर्    १३३ ० ० ४२ ४२ ० ४२ 

वडा स्िरीर् ९५ ० ० २४ २४ ० २४ 

बहबुर्षार्             ० ०  ० ० ० 

जम्मा २२८ ० ० ६६ ६६ ० ६६ 

कार्ाान्वर्न भवका र्ोजनामध्रे्  सबै र्ोजनाहरू पर्हलो  र दोश्रो चौमातसकमा सम्झौिा नभवको र िेश्रो चौमातसकमा  
६६ सम्झौिा भवको देर्खवको छ ।सबै र्ोजनाहरू िेश्रो चौमातसकमा सम्झौिा गदाा र्ोजना कार्ाान्वर्नमा हिारमा कार्ा 
भइ गरु्स्िरीर्िा नआउने र िोर्कवको चौमातसकमा बजेट रकम खचा  नहनुे हुपदा  र्ोजना कार्ाान्वर्नको कार्ा पतछल्लो 
वषालाई सने, नागरीकलाई Time value of money  को लाभ  बेलैमा प्राप्त नहनु ेर  समग्र रार्स्ट्रर् उत्पादकत्वमा ह्रास 
आउने देर्खवको छ  ।  

21.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम स्थानीर् 
िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन 
भवपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु े व्र्वस्था 
छ।नगरपातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिसर्हि ४४ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म प्रमखु 
प्रशाकीर् अतधकृिसर्हि ३४ जना पदपूिी भवको देर्खन्छ।साथै स्वास्थर् िफा  पाचौ िहमा दरबर्न्द नभइ ४ जना, चार 
िहमा दरबर्न्द भन्दा ४ जना बढी समार्ोजन भइ कार्ा गरेको अबस्था छ ।लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनवका  इर्न्जतनर्र, अतधकृि,स.इ. समेि १० पदहरू ररक्त रहेका 
छन ।दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुपदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा नगरपातलकाको समग्र 
कार्ासम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरू र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ।  

22.  कमाचारी  करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको 
र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईन े

कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ।िर नगरपातलकाले र्स्वकृि  दरबन्दी  
तभर ५ दरबन्दी बाहेक २१ जना गरी  कुल २६ जना कमाचारीहरू करारमा रार्ख रूरू.४९०८६१७।०० खचा 
लेखेकोछ। 

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

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

23.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने 
व्र्वस्थाछ।जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ४३ बटा नमूना 
कानूनहरू बनाई उपलब्ध गरावकोमा र्स नगरपातलकाले हालसम्म तबतनर्ोजन ऐन,  बाहेक अन्र् कुनै पतन कानून तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ावको छैन।िसथा  कानूनहरू तनमाार् गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

24.  न्र्ार्ीक सतमतिाः – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् 
सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भवको 
३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा र्ववरर् माग गदाा हालसम्म कुनै पतन र्ववाद दिाा 
नभवकोले   कारबाही र्कनारा  गरी टुङ्गो लगाउन ुनपरेको नगरपातलकाको भनाइ रहेको छ ।  
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25.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः – स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथाक कारोबारको 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भवको वक मर्हनातभर आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ।िर नगरपातलकाले अन्िर सरकारी अर्खिर्ारीको आन्िररक लेखापरीक्षर् को. ले. तन. 
का बाट गरावको छ भन े नगरपातलकाको लातग प्राप्त अनदुान र आन्िरीक श्रोि िफा  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखाले 
लेखापरीक्षर् गरेको छ । आन्िररक लेखापरीक्षर् गदाा  प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भवको वक मर्हनातभर आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गनुापनेमा बार्षाक रूपमा गरेको समेि देर्खवकोले आन्िरीक लेखापरीक्षर् भरपदो देर्खवन । िसथा कानूनमा 
िोर्कव बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी 
बनाउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

26.  सावाजतनक जग्गाको संरक्षर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,2074 को दफा ९७ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सरकारी, सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्त, आफ्नो कोषबाट बनकेो, खररद भवको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै 
संस्था वा व्र्र्क्तले ददवको सम्पर्त्त, ढल, नाला, पोखरी, धातमाक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, 

तनकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो सडकको दार्ापबार्ााका रूख, आफ्नो स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, पाका , उद्यान, चौिारो, 
बसपाका , वा अन्र् संरचना,  सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख रार्ख त्र्स्िा सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार िथा अन्र् 
प्रबन्ध गनुापने व्र्वस्था रहेको देर्खवको छ । नगरपातलकाले त्र्स्िा सम्पर्त्तको अद्यावतधक अतभलेख रार्ख रेखदेख, ममाि 
सम्भार िथा अन्र् प्रबन्ध समेि गरेको देर्खवन ।साथै नगरपातलकामा रहेका सावाजतनक  जग्गाको  अद्यावतधक अतभलेख 
नरार्खवको िथा अनगुमन नभवको  कारर् समेिबाट सावाजतनक,पतिाको रूपमा रहेका जग्गाले ओगटेको क्षेरफल परैु 
सावदु रहे, नरहेको र साबाजतनक िथा सामदुार्र्क सम्पर्त्त बेचतबखन गना वा अरू कुनै ब्र्होराले हक हस्िान्िरर्  वा 
तलजमा ददव, नददवको वर्कन भवन ।  

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

28.  रार्िर् भवन संर्हिा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बमोर्जम भवनको नक्सा पास गदाा नेपाल 
सरकारले तनधाारर् गरे अनसुारको रार्िर् भवन संर्हिाको पालना गनुापने व्र्वस्था छ । रार्िर् भवन संर्हिाको अतधनमा 
रही थप मापदण्ड समेि बनाई लागू गना सक्ने व्र्वस्था छ । भवनसंर्हिा पालनालाई पातलकाले कार्ाान्वर्नमा ल्र्ावको 
छैन । भवन संर्हिा कार्ाान्वर्न गना नगरपातलकामा साधन र स्रोि नरहेको, सम्बर्न्धि मन्रालर्ले संर्हिा लागू गने 
सर्क्रर्िा नदेखावको, मापदण्ड र्वपरीि भवन तनमाार् भवको, नक्सा पास नगरी भवन तनमाार् गरेको, सवासाधारर् जनिाले 
संर्हिा पालना गनुाभन्दा जररवाना तिना सहज मानेको, भवन तडजाइन र तनमाार्मा वकै प्रार्वतधकको संलग्निा रही दोहोरो 
जापचको व्र्वस्था समेि नरहेको अवस्था छ । भवनको नक्सा पास गदाा भवन संर्हिाको पालना गनुा पदाछ । 
नगरपातलका आपफैले तनमाार् गरेका भवनहरूमा समेि नक्सा पास नगरी ड्रइङ तडजाइन िर्ार नगरी तनमाार् गरेको 
मनातसव देर्खवन ।  

29.  सशुासन ऐन िथा सूचनाको हक कार्ाान्वर्न अवस्थााः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सावाजतनक तनकार्ले आफ्नो 
तनकार्संग सम्बर्न्धि र्वतभन्न सूचनाहरू प्रकाशन गनुंपने व्र्वस्थाका साथै, सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

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

तबबरर् वेभसाइडमा अपलोड सन्दभा कानून 

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

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

िर्ार/अपलोड नभवको स्थानीर् िह वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ बदुा ८.२ 

सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ बमोर्जम वार्षाक प्रतिवेदन 

अपलोड नभवको सरकारी तनकार्को बेभसाइड तनमाार् िथा व्र्वस्थापन 
तनददार्शका २०६८ को बदुा ५(१) 

नगरपातलकाले आफ्नो आर् ब्र्र्को तबबरर्  
प्रत्रे्क मर्हनाको ७ गिेतभर साबाजतनक गनुापने  

अपलोड नभवको स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा७६ को 
उपदफा ४ 
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व्र्वस्था  

खररद सम्झौिाको तबबरर् सर्हिको सचुना 
सम्झौिा भवको ३ ददन तभर 

अपलोड नभवको सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १३७ 

 
30.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् िहको अतधकारसम्बन्धी व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गना संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबीचको सहकाररिा, 

सहअर्स्ित्व र समन्वर्लाई अगातड बढाई जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी शलुभ र गरु्स्िरीर् सेवा 
प्रदान गने दार्र्त्व स्थानीर् िहमा रहेको छ । स्थानीर् िहमा दरबन्दी अनसुार कमाचारी समार्ोजन नभवको कारर् 
जनशर्क्तको अभाव, कार्ाालर् भवन लगार्िका पूवााधारको अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको छैन । तनवाार्चि 
पदातधकारीबाट ५ वषे कार्ार्ोजना समेि बनाउन नसकेको र्स्थति छ । सभाबाट स–साना टुके्र धेरै र्ोजना पाररि हनु,े 

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

31.  फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउप , नगर सफा 
राख्न े र्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ ।र्स स्थातनर् िहले फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग ल्र्ाण्डर्फल 
साइटको दीघाकालीन व्र्वस्थापन र पूवााधार तनमाार् भवको छैन ।फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्बन्धमा उपर्कु्त प्रर्वतधको 
अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्रर्वतध र्वकासको कार्ा र “प्रदषुकले शलु्क तिने” अवधारर्ा लागू गरी दीगो व्र्वस्थापन गनुा पने 
देर्खन छ ।  

32.  फोहोर व्र्वस्थापन आर्ाः – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) बमोर्जम नगरपातलकाले फोहोर 
मैला व्र्वस्थापन गरे वापि सेवा शलु्क उठाउने व्र्वस्था छ । फोहोर मैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ मा 
स्थानीर् तनकार्को अनमुति नतलई कसैले पतन फोहोर मैला व्र्वस्थापन सम्बन्धी काम गना वा गराउन नसक्ने व्र्वस्था र 
दफा १५ को उपदफा (१) बमोर्जम  तनजी क्षेर वा सामदुार्र्क संस्थाबाट प्रतिस्पधाा गराई फोहोर मैला व्र्वस्थापनको 
र्जम्मा ददने व्र्वस्था छ िथा उपदफा २ (क) बमोर्जम फोहोर व्र्वस्थापक छनोट गदाा स्थानीर् तनकार्लाई बझुाउन 
कबलु गरेको रकम र्र्कन गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकामा फोहोर मैला व्र्वस्थापन गरे वापिको सेवा शलु्कको 
स्थातनर् िहलाई बझुाउन ेव्र्वस्था गरेको पाइवन ।  

33.  पशे्कीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(५) र आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ 
र ७९ बमोर्जम पेश्की तलने र कार्ार्वतध अपनाई िोर्कवबमोर्जम फछ्र्र्ौट गने व्र्वस्था छ। तनम्नानसुार पेश्की गवको 
रकम आतथाक वषाको अन्त्र्सम्म फछ्र्र्ौट नभई वांकी रहेको देर्खवकोले  तनर्मावली अनसुार फछ्र्र्ौट गनुापने देर्खवको 
रू.  

तमति पेश्की तलनेको नाम वापि पेश्की रकम 
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२०७७।१।३ वडाअध्र्क्ष  राजर्कशोर चौधरी राहि तबिरर् ५००००० 

२०७७।१।३ वडाअध्र्क्ष राम केबल र्ादब राहि तबिरर् ५००००० 

२०७७।१।३ वडाअध्र्क्ष तबनोद पर्जर्ार राहि तबिरर् ५००००० 
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 चर्न्द्रका प्रसाद र्ादब 
 १९१००० 
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 आन्िरीक आर् 
 

34.  आर् असलुीको िलुनात्मक  अवस्थााः  नगरपातलकाले र्स वषाको लातग आफैले असलु गने अनमुातनि आन्िररक आर् 
देहार् बमोर्जम प्रक्षेपर् गरेकोमा अनमुातनि आर्को देहार् बमोर्जम ५३.३९% प्रतिशि असलुी गरेको छ । असलुी लक्ष्र् 
तनधाारर् भव बमोर्जम आर् असलुी नहनुाको कारर्हरू र्वश्लषेर् गरी सधुारका उपार्हरू अबलम्बन गरेको पाइवन । 

आर् र्शषाक अनमुातनि बजेट प्राप्त रकम गि वषाको प्रातप्त 
११३१४ भतुमकर/मालपोि २५०००० ३२८२८७० 
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35.  करदािाको अतभलेखाः  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभर ब्र्ापार, 

व्र्वसार् वा सेवामा पूपर्जगि लगानी र आतथाक कारोवारको आधारमा व्र्वसार् कर लगाउने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै ऐनको 
दफा ५५,५६,५७,५९,६०,६१ र ६२ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको घर जग्गामा सम्पर्त्त कर, जग्गाको 
उपर्ोगमा भतुमकर(मालपोि), कुनै ब्र्र्क्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा 
पोखरी वहालमा वहाल कर, आफुले तनमाार्, रेखदेख र संञ्चालन गरेको हाट बजार, पसल र जग्गामा वहाल र्वटौरी शलु्क, 

पार्का ङ शलु्क, जतडबटुी, कवाडी र र्जबजन्ि ुकर, सेवा शलु्क आदी लगाउन सक्ने व्र्वस्था अन्िरगि करदािाको अतभलेख 
अद्याबतधक भवको देर्खवन ।  

36.  मनोरञ्जन कराः 2 नम्बर प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ४ मा मनोरञ्जन स्थल (तसनेमा, नाचगाना, अपेरा 
,तिर्टर, सका स, चटक, खेल, प्रदाशनी, कन्सटा, फनपाका , वाटरगाडेन, उद्यान र अरू प्रकारका मनोरञ्जन) मा प्रवेश गरेबापि 
अनसूुची ३ बमोर्जम चलर्चर, संस्कृतिक प्रदशना, दाहोरी सांझ, डान्सवार, कन्सटा, नाटकघर ,तभतडर्ोघर, तिर्टर, पाका  
आदीको प्रबेश शलु्कको पाच प्रतिशि जाद ुसका स  तिन मर्हना सम्म दैतनक रू सर् र जाद ुसका स  तिन मर्हना भन्दा 
बढी मार्शक रू पापचहजारले मनोरञ्जन कर लगााइन ेर नगरपातलकाबाट संकलन गरी चातलस प्रतिशि मार्शक  रूपमा 
प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने व्र्वस्था छ। आतथाक वषा २०७६।७७ मा नगरपातलकाले र्स्िा प्रकारका कूनैपतन 
कर संकलन गरेको नपाईवकोले  आफ्नो क्षेरतभरवाट उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर वर्कन गरर असलु गनुापदाछ ।  

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

38.  पोखरी िथा अन्र् क्षरेको आर्ाः-  नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरमा रहेका साबाजतनक पोखरीको लगि अद्याबतधक गरी 
राख्नपुने, िी पोखरीको उर्चि संरक्षर् गरी माछापालन ठेक्काबाट नगरपातलकाको आर्आजानको श्रोि बढाउनपुनेमा 
हालसम्म साबाजतनक पोखरीको लगि अद्याबतधक नगरेको, साबाजतनक पोखरीको माछापालनबाट आर्आजान नभवको 
अबस्था छ । िर २०७७।३।३१ को  नगरसभामा  ९ बटा पोखरीको ५ वषाको लातग न्र्नुिम  १ करोड ४६ 
लाखमा बोलकबोलबाट ठेक्का लगाउने तनर्ार् भवको देर्खवको छ ।साथै धातमाक मेला, हाट बजार लगार्िबाट उठ्न े
दस्िरु समेि उठावको देर्खवन । गि तबगि वषामा उल्लेर्खि श्रोिको आम्दानी नदेर्खवकोले नगरपातलकाको साबाजतनक 
सम्पतिको सदपुर्ोग भवको देर्खवन ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन 
 

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

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

41.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा र्वपद् 
 



 

12 

 

व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहन ेरकम िथा कोषको सञ् चालन 
सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनावको तनर्ममा िोर्कवबमोर्जम हनु े व्र्वस्था छ । र्स वषा 
नगरपातलकाबाट तबतनर्ोर्जि रकम स्थानान्िरर् भई आवको रू. १०६००००० प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रू. १५००००० 
र ब्र्र्क्त िथा संस्था बाट सहर्ोग  रू. २५००० गरी  रू. १२१२५००० आम्दानी भवकोमा र्स वषाको कोतभड-१९ 
को लातग मास्क र्विरर्मा  रू ४९८७७४।९३ खचा भई ११६२६२२५।०७ मौज्दाि रहेको देर्खव देर्खवको छ। 
िर नगरपातलका चालबुाट राहि तबिरर् बापि सम्बर्न्धि   ९ वटा बडाध्र्क्ष लाइ ददवको पेश्की रु ४५०००००।र 
नगरपातलका चालकुो गो भौ नं ३२६ ३५३ ३५६ ३६३ ४११ ४२४ ४४४ ४५२ ४६० बाटको कोतभड सम्बर्न्ध 
सन्देश  प्रसारर् सेतनटाइजर खररद समेि रु ३०७३२०।०० खचा गरेकोमा  दबैु गरी रु ४८०७३२० र्वपद् 
व्र्वस्थापन कोषबाट चाल ुखािालाइ सोधभनाा गनुापने देर्खन्छ भन े तमति २०७७।३।१० देर्ख २०७७।३।३१ सम्म 
भवका खचा रु ६३३३३५९।७१को म ले प फा नं २२१ भकु्तानी ददन बाकी कच्चाबारी भरी छैठौ नगरसभाको 
तनर्ार्बाट आ ब २०७७।७८ को लागी  भकु्तानी ददन बाकी रार्खवको छ ।    

42.  क्वारेन्टीन स्थापनााः नगरपातलकाले स्वास्थर् चौर्क औरहीमा ४० वेड रामर्वलास जनिा मा र्व ७५ वेड श्री सोर्न्फ दशै 
मा र्व २५ वेड क्वारेन्टीन /  होर्ल्डग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन गरेको छ ।   

43.  क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन  कोरोना भाइरस (covid 19) सम्वन्धी क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गना 
बनेको मापदण्ड २०७६ को बदुा ११  (२)) मा क्वारेण्टाइनमा बस्न ेव्र्र्क्तहरको प्रतिददन प्रतिव्र्र्क्त क्वारेण्टाइन रहेको 
र्जल्लामा कार्ारि नेपाल प्रहरीको लातग तनधााररि राशन दर बमोर्जमको खाना खाजा खचा उपलब्ध गराइने र त्र्स्िै  ११  
(३)  मा क्वारेण्टाइनमा रहेका व्र्र्क्तहरुलाई उपलब्ध गराइने खाजा खाना सरुक्षा तनकार्बाट व्र्वस्थापन गररने ब्र्बस्था 
छ ।क्वारेन्टाइन संचालनमा र्स वषा खचा लेखेको देर्खवन ।  

44.  राहि र्विरर्ाः   नगरपातलकाले वडा नं १ देर्ख ९ वडा सम्मका छनौट भवका घरपरीवारको राहिको लातग संघीर् राहि 
र्विरर् सम्बन्धी मापदण्ड तभर रहने गरी कार्ापातलकाको तनर्ार् वमोर्जम नगरपातलका चालबुाट वडा अध्र्क्ष  हरूले रू 
५ लाखका दरले ४५ लाख पेश्की तलइ राहि तबिरर् गरेकोमा तबिरर् भरपाइ पेश गरी आषाढ मसान्ि सम्म पेश्की  
फर्छ्यौट भवको छैन । राहि तबिरर् िथा क्वारेनटाईन व्र्वस्थापनमा भवका खचाको नगरसभाको तनर्ार् नं. ७ ङ 
बमोर्जम भकु्तानी ददन बापकीको कच्चाबारीमा राखी आ.ब. २०७७।७८ खचा लेख्न ेतनर्ार् अनसुार कोतभड-१९ को मार 
खचा पेश्की बाहेक रू. ६३३३३५९।७१ भकु्तानी ददन बापकीको कच्चाबारीमा म.ले.प.फा.नं. २११ राखीवको छ ।  

45.  औषधी  िथा स्बास्थर् सामाग्री खररदाः कार्ाालर्मा  आबश्र्किा पने सामान वर्कन गररसकेपतछ सावाजतनक खररद ऐन, 

२०६३ को दफा ५(१) बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले वकलाख भन्दा बर्ढको मालसामान खररदको लातग लागि अनमुान 
िर्ार गरी ऐनको दफ ५क बमोर्जम स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । र्स वषा नगरपातलकाले २२१२५ र्पस मास्क जल्पा 
होर्जर्ारी बाट रू. ४९८७७४ खररद गरेकोमा लगि अनमुान स्बीकृि नगनुाको साथै तबिरर्को भपााइ राखेको  देर्खवन 
।    

46.  जोर्खम भत्तााः कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संक्रमर्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश,२०७७ को दफा ७ मा संक्रमर् परु्ष्ट भई उपचारमा रहेका तबरामीहरुको उपचारमा प्रत्र्क्ष संलग्न जनशर्क्तलाइ 
शरुु िलब स्केलको  १०० प्रतिशि, उपचारमा अप्रत्र्क्ष संलग्न र ईमेर्जङ्ग सेवा प्रदार्क जन शर्क्तलाई  ७५ प्रतिशि र 
भारि र चीनका नाकाहरुमा स्थापना गररवका हेल्थ डेस्कमा खटावका जनशर्क्त िथा  नमूना प्र्ार्कङ्ग िथा ओसार पसार र 
तबरामीहरुको ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनमा कार्ारि जनशर्क्तलाई शरुु िलब स्केलको ५० प्रतिशि जोर्खम 
भत्ता ददने ब्र्बस्था छ ।नगरपातलकाले र्स वषा  स्थास्थर्कमीलाई  जोर्खम भत्ता   खचा  लेखेको देर्खवन ।   

47.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले कामको र्ववरर् 
सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइवन । ऐनमा भवको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदाछ ।  

 नगरपातलका चाल ु(राजश्व बाडफापड िथा आन्िररक श्रोि) 
 

48.  राजश्व बाडफापडाः रार्िर् प्राकृतिक श्रोि िथा तबत्त आर्ोगले आ.ब. २०७६।७७ को लातग संघीर् तबभाज्र्कोषबाट 
स्थातनर् िहमा तमति २०७५।११।२९ मा राजश्व बापडफापडप्राप्त हनु ेरकमको उपर्ोगको गदाा राजश्व बापडफापडबाट प्राप्त 
हनुे रकम मलुि सामार्जक सेवा र आतथाक सामार्जक क्षेरमा उपर्ोग गने, प्रशासतनक खचा आफ्नो आन्िरीक आर्बाट 
व्र्वस्थापन गने िर अत्र्ाबश्र्क प्रशासतनक खचाको लातग आफ्नो आन्िरीक आर् अपर्ााप्त भवको अबस्थामा मार 
र्कफार्िी रूपमा राजश्व बापडफापडको रकम उपर्ोग गरी बापकी रकम तबकास तनमाार् र सावाजतनक सेवामा खचा गनपुने 
गरी बजेट तबतनर्ोजन गनपुने गरी मागादशान गरेकोमा नगरपातलकाले प्राप्त अनदुान रकम मलुि सामार्जक सेवा, तबकास 
तनमाार् र सावाजतनक सेवामा र्वतनर्ोजन नगरी सवै रकम दैतनक प्रशासतनक कार्ामा र्वतनर्ोजन गरी खचा गरेको  



 

13 

 

देर्खवकोले आन्िरीक श्रोि बरृ्र्द् गरी मागादशान बमोर्जम अनदुानको खचा गरीन ुपदाछ । 
49.  पदातधकारी सरु्वधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् 

िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफू तनवाार्चि भई अनसूुची–२ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई 
आफ्नो पदको काम कारबाही शरुू गरेको तमतिमा मातसक सरु्वधा बापि पाउन े व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च 
अदालिको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिेबाट लागू हनुेगरी उक्त सरु्वधाहरू खारेज गररवको छ । जस अनसुार २ 
नम्बर प्रदेश सरकारले २०७७।३।३१ मा प्रकाशन गरेको राजपरमा स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७७ अनूसूर्च ख बमोर्जम सतुबधा नपावको तमति पश्चाि पदातधकारी िथा सदस्र्को पाररश्रतमक सरु्वधामा  
र्स वषा खचा लेखेको छैन र परुानो ऐन अनसुार २०७६ कातिाक १ अर्घ   ३ मर्हनाको  मातसक सरु्वधा बापि 
पदातधकारीलाइ २०९१००० भकु्तानी भवको छ ।  

50.  िलबी प्रतिबेदनाः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् िह अन्िगािका कमाचारीहरूको बार्षाक िलबी 
प्रतिबेदन कार्ापातलकाबाट र तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२) 
बमोर्जम र्जल्ला र्स्थि कोष िथा लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर् बाट पाररि गराई िलब खचा लेख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ 
। कार्ाालर्ले र्स वषा नगरपातलकाका सवै कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर रू.१३९०२६२९।०० िलवमा 
खचा गरेको छ । र्सरी िलतब प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा गदाा िलव भत्ता िथा ग्रडेको सम्बन्धमा वर्कन गना सर्कवन 
। ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खचा लेख्नपुदाछ .  

51.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे बमोर्जमको आर् र व्र्र्को 
वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने व्र्वस्था अन्िगाि करार सेवामा कार्ारि २६ 
कमाचारीलाई खचा संकेि नंबर २२४१२ सेवा अन्र्बाट भकु्तानी ददनपुनेमा २११११ पारीश्रतमक कमाचारीबाट वषाभरी रू. 
४९०८६१७।०० भकु्तानी भवकोले तनर्तमि नभवको रू 

 

 

 

 

 

४९०८६१७ 
52.  खररद र्ोजनााः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८ उपतनर्म(१)मा सावाजतनक तनकार्ले बार्षाक दश लाख 

रूपैर्ा  भन्दा बर्ढ रकमको खररद गनुापने भवमा आगामी आतथाक वषाको अनमुातनि बार्षाक कार्ाक्रम िथा बजेट िर्ार 
गदाा आगामी आतथाक वषामा गने बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।त्र्स्िै सार्ह तनर्मको उपतनर्म(५)मा 
सावाजतनक तनकार्प्रमखुले चाल ुआ. व.को र्स्वकृि बजेट िथा कार्ाक्रम प्राप्त भवपतछ सो अनरुूप र्ो तनर्म बमोर्जम 
िर्ार भवको बार्षाक खररद र्ोजना पररमाजान गरी स्वीकृि गनपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको कार्ाालर् सञ्चालन 
सम्बर्न्धि बार्षाक बजेट रू. १५०००००।०० भवपतन बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार नगरी पटक पटक टुक्रा खररद गरी 
रू. १२०८६३३।३० खचा लेखेको छ । कानून बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार नगरी खररद कार्ा गरेको 
तनर्तमि नदेर्खवको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२०८६३३।३० 
53.  लागि अनमुानाः  सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सावाजतनक तनकार्ले वकलाख भन्दा बर्ढको 

मालसामान खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार गरी ऐनको दफ ५क बमोर्जम स्वीकृि गनुापने व्र्वस्था छ । 
नगरपातलकाले र्स वषा गरेका देहार् खररदको लागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको नदेर्खवकोले ऐनको व्र्वस्था 
बमोर्जम लागि अनमुान स्वीकृि गररनपुने रू 

ब.उ.र्श.नं. गोश्वरा भौचर नंवर आपूतिाकिााको नाम मालसामानको तबबरर् खचा रकम 

नगरपातलका चाल ु ४७६।२०७७।३।२९  जल्पा होर्जर्ारी रेनकोट र ब्र्ाग २०६७९० 

नगरपातलका चाल ु ४८३।२०७७।३।३० कस्मेर्टक स्टेशनरी जेनरल 
सप्लार्सा 

खेलकुद सामाग्री ३४९८५९ 

नगरपातलका चाल ु २७६।२०७६।१०।२९ गरुास भेट फमाा सतु्केरी गाइभैसीलाई पौर्ष्टक ित्व ४९८४०८ 

नगरपातलका चाल ु ७९।२०७६।७।२७ 
 मलातथन तलटर १९०  १३३००० 

नगरपातलका चाल ु १३५।२०७६।८।२२  मलातथन झोल १४०००० 
संघीर् सरकार शसिा 
पूपर्जगि 

७।२०७७।२।२१ आइ.र्ट. इलेक्ट्रोतनक्स संसार ट्याबलेट ६ थान १७३९९५ 

जम्मा १५०२०५२  

 
 
 
 

१५०२०५२ 

54.  लर्क्ष्र्ि बगालाई सामान तबिरर्ाः- आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ तनर्म ३६ मा खचा लेखदा तबल भपााइ समेिको 
लेखा राख्ननपुने  ब्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले तबपन्न नागररक, दतलि बालबातलका िथा तबद्यालर्का तबद्यातथालगार्ि 
लर्क्ष्र्ि बगालाई देहार् बमोर्जम तबिरर् गना भनी देहार् बमोर्जम सामान खररद गरेकोमा लर्क्ष्र्ि बगालाई तबिरर् गरेको 
भरपाइ नभवको रू 

ब.उ.र्श.नं. गोश्वरा भौचर नंवर आपूतिाकिााको नाम मालसामानको तबबरर् खचा रकम 

नगरपातलका चाल ु १७१।२०७६।९।१८ गपु्ता टे्रड तलङ्क ८२० पीस कम्बल ४९९४३७ 

नगरपातलका चाल ु १७२।२०७६।९।१८ वस.आर.मर्ल्टटे्रड प्रा.ली. ७६०० प्र्ाकेट स्र्ातनटरी 
प्र्ाड 

४९३८१० 

संघीर्सरकार शसिा १०४।२०७७।३।३० मनु्ना टेडसा १७२५३  प्र्ाकेट 
स्र्ातनटरी प्र्ाड 

४३१२४८ 

नगरपातलका चाल ु २०९।२०७६।१०।७ अमोघ केर्र प्रा.तल. ८२५ पीस कम्बल ४९८७५३ 

 
 
 
 
 

२४२२७०८ 
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नगरपातलका चाल ु २५५।२०७६।११।१ मरु्क्तनाथ टे्रड तलङ्क  झोला  ४९९४६० 

जम्मा २४२२७०८  
55.  र्विरर्मखुी खचााः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 24 को र्वषर् आधारको रुपमा लेख्न ेपूपजी तनमाार्मा 

सहर्ोग नरहन,े उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका खचालाई तनर्न्रर् गनुापनेमा र्वतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई 
कार्ाक्रम र प्रस्िावको आधारमा नगरपालीकाले आतथाक सहार्िा उपलब्ध गरावको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ मा समेि पूपजी सजृना नहनुे खालका कार्ाक्रम जनु र्विरर्मूखी र उपर्ोतगिा नददन े र्स्थतिमा रहेका खचा लाई 
तनरूत्सार्हि गना आवश्र्क देर्खन्छ र्स्िा संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन 
सक्ने काननुी अवस्था समेि छैन । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोर्जम तनर्म संगि नदेर्खवको सहार्िा 
रकम रू............ 
गो.भौ.नं, तमति नाम प्रर्ोजन रकम 

३६।२०७६।६।२५ लालबाब ु र्ादब तबश्वकमाा पजुा मेला 
सतमतिको अध्र्क्ष 

तबश्वकमाा पजुा ४७००० 

१३०।२०७६।८।९ तसिाराम साह छडपवा घाट व्र्वस्थापन ३८००० 

१३१।२०७६।८।२२ शैलेन्द्र कुमार र्ादब रामनाम जर् धातमाक कार्ाक्रम ४५००० 

जम्मा १३०००० 

 

 
 
 
 
 
 
 

१३०००० 

56.  िातलम सञ्चालनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५(१) मा स्थानीर् िहले गैर सरकारी संघ, संस्था, 
उपभोक्ता सतमति, सहकारी संस्था लगार्िका सामार्जक िथा सामदुार्र्क संस्थासपग सहकार्ा गरी कार्ा गना सक्ने व्र्वस्था 
छ । र्स्िो सहकार्ाको संर्कु्त अनगुमन गरी प्रगति प्रतिवेदन समेि बनाउन ेव्र्वस्था वनेको २५(२) मा समेि व्र्वस्था 
छ । नगरपातलकाले र्स आतथाक वषामा र्वतभन्न संघ संस्थाहरूसपगको सहकार्ामा कार्ा गरेकोमा देहार्का िातलमहरू 
देहार्का संस्थाहरूबाट सम्पन्न गरेको भनी खचा लेखेकोमा नगरपातलकाले सो िातलमहरूको सञ्चालन, सहभातगिा सम्पन्न 
ववं प्रभावकारीिाको बारेमा अनगुमन गने गरेको पाइवन । िि  सम्बन्धमा सधुार गनुापने देर्खन्छ । 

गो.भौ नं तमति बापि आपूिाक रकम 
२४८।२०७६।१०।२८ जेष्ठ नागरीक सम्मान  सामार्जक जनचेिना अतभर्ान नेपाल १००००० 

३५५।२०७७।१।२८ मैन बर्त्त बनाउने िातलम सामार्जक जनचेिना अतभर्ान नेपाल २००००० 

जम्मा ३०००००   
57.  ईन्धन खचााः अथा मन्रालर्को कार्ासञ्चालन तनदेर्शका, २०७३ को बदुा ७.१.६ अनसुार सवारी साधन सरु्वधा पाउने 

पदातधकारीलाई ईन्धन सरु्वधा पाउने गरी मापदण्ड िर्ार गरेको छ ।  नगरपातलकाले कार्ाालर्मा रहेका सवारी साधन िथा 
भाडाबाट प्राप्त सबारी साधनको लातग पाउने ईन्धन सरु्वधा सम्वन्धमा मापदण्ड, कार्ार्वतध बनावको छैन । नगरपातलकामा 
रहेका सवारी साधनमा तडजल र पेट्रोलले चल्ने सवारी साधनको छुट्टाछुटै्ट अतभलेख राखी कुपन तसस्टमबाट इन्धन सरु्वधा 
उपलब्ध गरावको पतन र सवारी लकबकुको व्र्वस्था पतन गरेको छैन । र्स वषामा ईन्धन रू १७ लाख २९ हजार खचा 
भवको छ । लगबकु बेगर इन्धन खचा समेि लेखेको देर्खवकोले इन्धन आवश्र्किाको र्थाथािा नहनुे हुपदा खचामा 
तमिव्र्र्ीिा वबं तनर्न्रर्ात्मक पर्द्िी अवलम्वन गरीवको नदेर्खदा उक्त खचामा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

58.  घरभाडााः- साबार्जनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९४ को उपतनर्म ४ मा सावाजतनक तनकार्ले भाडामा तलने घर 
जग्गाको भाडा तनधाारर् गना र्जल्लामा प्रमखु र्जल्ला अतधकारीको अध्र्क्षिामा  ५ सदस्र्ीर् भाडा तनधाारर् सतमति रहने र 
सोर्ह तनर्मको  उपतनर्म ७ र ८ बमोर्जम सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधाारर् गरेपतछ सावाजतनक तनकार्ले घर जग्गा 
धनी सग सम्झौिा गरी घर जग्गा भाडामा तलनपुने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाले  भाडा तनधाारर् सतमतिको तनर्ार् बेगर 
नगरपातलकाको कार्ाालर्, वडा कार्ाालर् लगार्ि तबतभन्न प्रर्ोजनको लातग  र्स वषा रू. १२३५२००  भाडा खचा भकु्तानी 
भवको  छ । भाडा तनधाारर् सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधाारर् गरेपतछ मार घर भाडा भकु्तानी गरीनपुदाछ ।  

59.  खाना िथा र्वर्वध खचााः – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान आन्िररक 

आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले र्स वषा खाना िथा 
र्वर्वधिफा   रू.१४६९८६१।९९ खचा गरेको छ ।र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ ।  

 नगरपातलका पूपर्जगि (समातनकरर्)  
60.  तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको प्रर्ोगाः र्वद्यतुिर् खररद प्रर्ाली सञ्चालन तनदेर्शका, २०७४ को बदुा ३५ मा साबाजतनक 

तनकार्ले आवश्र्क ठानेमा जति सकैु रकमको खररद कार्ा तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको मार प्रर्ोग गरेर मार गना सक्न,े 

साठीलाख रूपैर्ा भन्दा बढी रकमको तनमाार् कार्ा गदाा तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको समेि प्रर्ोग गनपुने िर 20 लाख 
रूपैर्ा वा सो भन्दा बर्ढको परामशा सेवा, दईु करोड रूपैर्ा भन्दा बर्ढको तनमाार् कार्ा िथा 60 लाख  रूपैर्ा भन्दा 
बर्ढको मालसामान खररद गदाा अतनबार्ा रूपमा तबद्यतुिर् खररद प्रर्ालीको प्रर्ोगबाट मार गनपुने व्र्वस्था छ 
।नगरपातलकाले तबधतुिर् खररद प्रर्ाली सञ्चालन तनदेर्शका, २०७४ बमोर्जम खररद कार्ा अर्घ बढाउन ुपने देर्खन्छ ।  
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61.  उपभोक्ताको कामाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट तनमाार् 

कार्ा गराउदा वा सो सम्वन्धी सेवा प्राप्त गदाा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िररर्िा वा ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनुे भवमा वा पररर्ोजनाको 
मखुर् उद्देश्र् नै रोजगारीको सजृना गने र लाभग्राही समदुार्लाई सहभातग गराउने भवमा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समूहबाट त्र्स्िो कार्ा गराउन वा सेवा तलन सर्कन ेउल्लेख छ । साथै तनर्मावलीको तनर्म ९७(१४) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट काम गराउदा श्रम मलुक कामको तनधाारर्, काम वा सेवामा तमिव्र्र्ीिा, गरु्स्िररर्िा, 
ददगोपना  अतभवरृ्र्द् गने िररका आम्दानी खचाको अतभलेख, काम वा सेवाको सपुररवेक्षर् र अनगुमन जस्िा र्वषर्मा 
सावाजतनक तनकार्ले अपनाउनपुने कार्ार्वधी सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले तनधाारर् गना सक्न ेउललेख छ ।र्स 
कार्ाालर्ले बाटो तनमाार्, भवन तनमाार्, कालो परे ढल कल\भटा खानेपानी संरचना खेल मैदान तनमाार् जस्िा कार्ा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि गराई उपभोक्ताले तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गरेको लोडर, वक्जाभेटर, डोजर, रोलर जस्िा हेतभ 
मेर्शनहरू प्रर्ोग गरेको र्वल भपााईको आधारमा तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको प्रार्वतधक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 
उपभोक्ता माफा ि सम्पन्न गररवका आर्ोजना श्रम मलुक, तमिव्र्र्ी, गरु्स्िररर् र ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनुे खालको नदेर्खवको 
र पररर्ोजनाको मखुर् उद्देश्र् रोजगारी सजृना गने नभवकोले उपभोक्ता माफा ि तनमाार् कार्ा गरावको  मनातसव मान्न 
सर्कवन । सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सक्ने कामको कार्ार्वतध िर्ार 
गरेको पाईवन । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भवको खररद सम्बन्धी प्रकृर्ाको अवलम्वन गदै प्रतिस्पधाात्मक र 
गरु्स्िररर् तनमाार् कार्ा सम्पन्न गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जान जरूरी देर्खवको छ ।  

62.  नापी र्किावाः-  तनमाार् सम्वन्धी कामको र्ववरर् नापी र्किावमा अतभलेखको रूपमा जनाई राख्नपुदाछ । प्रर्ोग गररन े
नापी र्किावहरू नापी तनर्न्रर् खािामा अतभलेख जनाई प्रर्ोग गदाा माग फारम भरी तनकासा गराई प्रर्ोग गनुापनेमा 
कार्ाालर्वाट तनमाार् कार्ाको अतभलेख राख्न े प्रर्ोजनको लातग नापी र्किावको रूपमा प्रर्ोग नगरी कम्प्रू्टरमा राखी 
लजुतसटको रूपमा प्रर्ोग गरेको देर्खर्ो । उक्त लजु तसटहरू वर्ककृि गरी बाइर्न्डङ गरी राखेको समेि पाइवन । 
र्सरी लजुतसटमा राखदा तनमाार् कार्ाको अतभलेख वर्ककृि रूपमा नराखेको कारर् पररक्षर् िथा मलु्र्ाङ्कन गना कदठनाई 
पने देर्खन्छ । साथै लजुतसटमा राखेका र्ववरर्हरू हराउन े  सम्भावना बढी हनु े हुपदा तनमाार् कार्ाको अतभलेख नापी 
र्किावको रूपमा रार्ख सोको तनर्न्रर्का लातग नापी र्किाव तनर्न्रर् खािा समेि प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपने देर्खन्छ । र्स 
नगरपातलका कार्ाालर्दारा गि आ.व.मा संचातलि र्ोजनाहरूको भकु्तानी र्स बष कार्ा सम्पन्न भवको आधार भकु्तानी 
ददवको देर्खन्छ । लेखापररक्षर्को क्रममा गि आ.व. का नापी र्किाब भकु्तानी तबवरर् लेखापरीक्षर्को क्रममा पेश 
नभवकोले जोड जम्मा तभडान गना सर्कवन । अि कार्ाालर्ले क्रमागि र्ोजनाहरूको नापी र्किाब वर्ककृि गरी राख्न ुपने 
देर्खन्छ ।  

63.  उपभोक्ताको कामाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा  १ करोड रूपैर्ा सम्मको लागि 
अनमुान भवको तनमाार् कार्ा वा सो सम्वन्धी सेवा उपभोक्ता सतमति लाभग्राहीबाट गराउन सर्कन ेर (१)क मा उल्लेर्खि 
१ करोड सम्मको लगि अनमुानमा म.ु अ. कर, ओभरहेड, कन्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेि समावेश हनु े
व्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले िपर्शलमा उल्लेर्खि उपभोक्ता सतमतिको लगि अनमुान िर्ार गदाा उक्त 
व्र्वस्था वमोर्जम ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सीको रकम समावेश नगरी १ करोड घटीको लागि अनमुान भनी िर्ार गरेको 
ल.ई मा ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी समावेश गदाा १ करोड भन्दा वढीको लागि अनमुान भवको देर्खवकोले तसमा भन्दा 
वढीको लागि अनमुान भवको कार्ालाई उपभोक्ता सतमतिवाट गराई खचा लेखेको  छ । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा 
भवको व्र्वस्था र्वपरीि हनु े गरी र्स्िा ठुला आर्ोजना तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाात्मक र 
तमिव्र्र्ी हनुे गरी बोलपरको माध्र्मबाट हनुपुदाछ । 

तस 
न 

र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति ल इ मा भवको 
रकम 

कन्टेन्जेन्सी समेि ल इ मा 
जम्मा हनेु 

भकु्तानी रकम 

१ वसी टावर लाईट जडान उपभोकिा 
तसतमति 

७९।२०७७।३।
२६ 

७८८१४७४ १०२१५४७४ ७६७६००० 

२ नगरतभरका सडकमा माटो भरी 
ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति 

१०९।२०७७।३
।३१ 

८१२८९९० ११४८३९५५ ७५००००० 
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64.  नाप जाचं वर्कन हनु ुपनेाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३  को दफा  ४४ मा पररर्ोजनाको मखुर् उद्देश्र् नै रोजगारीको 

सजृना गने र लाभग्राही समदुार्ीलाई सहभागी गराउने भवमा उपभोक्ता सतमतिको लाभग्राही समदुार्वाट कार्ा गराउन 
सर्कन े व्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले सो नगरी वडाको तबभर्न्न ठाउपको र वडा न १ देर्ख ९ सम्मको नगरपातलकामा 
समग्र वउटै उपभोक्ता सतमति वनाई वाटो ग्राभेल गने कार्ा, तबधिुीकरर् गने कार्ा,  तसचांईको लातग पम्पीङ्ग सेट राख्न े
कार्ा, र ढलान गने जस्िा काम मेर्शनको प्रर्ोग गरी गरेको देर्खन्छ भने कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गदाा र नाप जांच 
गदाा चेनेज कुन ठाउंवाट ० नं मानेको हो कहाप सम्म अर्न्िम र्वन्द ुहो सो उल्लेख गरेको देर्खदैन तसधै वडाको व्र्र्क्तको 
घर देर्ख र्ति तमटर भनी उल्लेख गरेको देर्खन्छ । र्सरी तनर्श्चि र्वन्द ुवर्कन नगरी वडाको तबतभन्न भनी वडा १ देर्ख  



 

16 

 

९ सम्म कै भनी भकु्तानी ददवको तनम्न र्ोजनाको रू. ४३११२८८७ वास्िर्वक खचा हो भन्न सर्कन ेआधार देर्खवन । 
र्स कार्ाालर्ले र्स्िा कार्ामा तनर्न्रर् गरी तनर्मावलीले उल्लेख गरे वमोर्जमको प्रकृर्ा परुा गरी तनमाार् कार्ा गनुा पने 
देर्खवको छ । 

 

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

१ वडाका तबतभन्न बाटोमा आवश्र्क्ता अनसुार माटोपरुी ग्राबेल गरी 
ढलान गरने उपभोक्ता सतमति  

६७।२०७७र३।८ ४३००००० 

२ तबतभन्न ठाउमा बाटो ग्रावेल गरी र्पसीसी ढलान उपभोक्ता सतमति  ६९।२०७७।३।१५ ६४००००० 

३ नगरतभरका सडकमा माटो भरी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति १०९।२०७७।३।३१ ७५००००० 

४ तसचांईको लातग पम्पीङ्ग सेट राख्ने उपभोक्ता सतमति ५९।२०७६।१२।८ ५८०३९२० 

५ वडा न ७ तबधतुिकरर् िारपोल उपभोक्ता सतमति ७२।२०७७।३।१६ ७००००० 

६ तबतभन्न सडकमा र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता सतमतम वडा न ५ ८९।२०७७।३।२९ ३१८६७६८ 

७ तबतभन्न सडकमा र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता सतमतम वडा न ३ ९०।२०७७।३।२९ ४५६६११० 

८ तबतभन्न सडकमा माटोपरुी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति वडा न ५ ९२।२०७७।३।२९ ५४५०२४ 

९ तबतभन्न सडकमा माटोपरुी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति वडा न ९ ९।२०७६।८।९ ३५००००० 

१० ९ वटा वडामा आवश्र्क्ता हेरी कृर्ष सडक खोल्न उपभोक्ता 
सतमति 

१२५।२०७७।३।३१ ३७२०५६५ 

११ कृर्ष तबधतुिकरर् िारपोल ओरही न पा उपभोक्ता सतमिी ९४।२०७७।३।३० ७०००००० 

                        जम्मा ४३११२८८७  
65.  बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (८) मा कुनै रकमको भकु्तानी ददपदा 

ररि पगु े वा नपगुकेो जाचप गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न तनमार्ा उपभोक्ता सतमतिलाई 
अर्न्िम तबलको भकु्तानी ददपदा कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदनमा उल्लेख भव भन्दा बढी भकु्तानी हनु गवको रू १०४४६०।०० 
उपभोक्ता सतमतिबाट असलु गरी  संर्चि कोष दार्खला गनुा पने रु. 
तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति भकु्तानी हनु ुपने भकु्तानी रकम बढी भकु्तानी रकम 

१ वडा न ७ तबधतुिकरर् िारपोल उपभोक्ता सतमति 
७२।२०७७।३।१
६ 

६९५४७३ ७००००० ४५२६।०० 

२ 
तबतभन्न सडकमा र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता 

सतमिी वडा न ५ 
८९।२०७७।३।२
९ 

३१६२८४१ ३१८६७६८ २३९२६।०० 

४ 
तबतभन्न सडकमा माटोपरुी ग्राबेल गने उपभोक्ता 

सतमति 
९२।२०७७।३।२
९ 

५५०२१९ ५४५०२४ ५१९४।०० 

५ वडा न २ सोलर बत्ती जडान उपभोक्ता सतमिी ३७।२०७६।१०ऽ६ ३७७३११ ३७२१९० ५११०।०० 

 प्रदेश सरकार     

५ ओरही वडा न ९ मसहरी  टोल ढलान २।२०७७।३।२८ ४७८२९५ ४९३४२९५ ६५७०४ 
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66.  नन फाईलरलाई म ुअ कर भकु्तानीाः  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर 
अबतधको कर सो अबतध समाप्त भवको तमतिले २५ ददन तभर बझुाउन ुपने उल्लेख छ, साथै दफा १९(२) मा उक्त 
अबतधमा कर नबझुावमा बापकी रहेको रकममा वार्षाक १० प्रतिशिका दरले थप दस्िरु लाग्न ेउल्लेख छ । कार्ाालर्ले 
तनम्नानसुारको नन फाईलर फमालाई रू. ३६९९२५१ मूल्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी गरेकोमा उक्त फमा र्वगि तनम्न 
समर्देर्ख नन फाईलर रहेको देर्खवकोले तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम आन्िररक राजश्व 
कार्ाालर्मा समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने, रू. 
तस.नं. र्ोजनाको नाम पाटीको नाम गो. भौ.न र तमति नन फाईलर तमिी  म ु अ कर  

रकम 

1.  खुल्ला ददशामकु्त क्षेर कार्ाक्रम उपभोक्ता सतमति सतिश इन्टरपंराइजेज ३१।२०७६।९।०३ २०७६असोज १४७९७३ 

2.   रौनक जेनरल सप्लार्सा ३१।२०७६।९।०३ २०७६असोज १०००१८ 

3.  पक्की ढलान तनमाार् उपभोक्ता सतमति रोर्हि हाडवरे्र वण्ड जे 
सप्लासा 

६८।२०७६।३।८ २०७६कातिाक ५७४११ 

4.   तबसहरा माई जे अडरा 
सप्लार्स 

६८।२०७६।३।८ २०७७ जेष्ठ ३६३१९ 

5.  अग्लेशवर लोकटोल ढलान उपभोक्ता सतमति रोर्हि हाडवरे्र वण्ड जे 
सप्लार्सा 

८०।२०७७।२।२२ २०७६कातिाक ८९९० 

6.  तबतभन्न सडकमा र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता सतमतम वडा न 
५ 

आतिश इन्टरपांइजेज ८९।२०७७।३।२९ २०७६असोज २९५६८९ 

7.  तबतभन्न सडकमा र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता सतमतम वडा न 
२ 

आतिश इन्टरपांइजेज ९१।२०७७।३।२९ २०७६असोज २१८५७४ 

8.  तबतभन्न सडकमा माटोपरुी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति आतिश इन्टरपांइजेज ९२।२०७७।३।२९ २०७६असोज ६१२९५ 

9.  तबतभन्न वडामा ग्राबेल गरी र्पतसतस ढलान आतिश इन्टरपांइजेज ९६।२०७७।३।३० २०७६असोज १६८७७२ 

10.  नगरतभरका सडकमा माटो भरी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति 
१देर्ख ९ 

आतिश इन्टरपांइजेज १०९।२०७७।३।३
१ 

२०७६असोज ७३०८५५ 

11.  कृर्ष तसचाई पर्म्पङ्ग सेट तन उ स रमेश हाडावर्र स्टोसा १११।२०७७।३।३
१ 

२०७६ श्रामर् १३५७३४ 

12.  सावाजतनक शौचालर् तनमाार् उपभोक्ता सतमति आतिश इन्टरपांइजेज ११४।२७७।३।३१ २०७६असोज ४०५६० 

 
 
 
 
 
 

३६९९२५१ 
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13.  ९ वटा वडामा आवश्र्क्ता हेरी कृर्ष सडक खोल्न उपभोक्ता 
सतमतम 

समुन कन्सटक्शन ११५।२०७७।२।३
१ 

२०७६माघ ३०७८५८ 

14.  बभन्न वडामा हर्मु पाइप खररद िथा जडान नार्क जनेरल अडर सप्लार्सा ११६।२०७७।३।३
१ 

२०७६ फागनु १७००८
० 

15.   रौनक जेनरल सप्लार्सा ११६।२०७७।३।३
१ 

२०७६असोज ११४०९
८ 

16.  तबतभन्न सडकमा ग्राबेल गरी  र्पतससी ढलान गने उपभोक्ता 
सतमतम वडा न ६ 

जर्मा जाल्पा वालवुा तगटी 
वातसङ्ग सेन्टर 

६९।२०७७।३।१५ २०७७बैशाख २१३८७
७ 

17.  वडाका तबतभन्न बाटोमा आवश्र्क्ता अनसुार माटोपरुी ग्राबेल गरर 
ढलान गरने उपभोक्ता सतमति  

रोर्हिहाडवरे्र वण्ड जे सप्लासा ६७।२०७७।३।८ २०७६ चैर १७९०७
० 

          जम्मा   २८३९२
०
० 

 सडक बोडा नेपाल     
18.  ममाि संभार कार्ा वडा न  ४ उपभोक्ता सतमति आतिश इन्टरप्राइजेज २।२०७७।३।३० २०७६असोज ३०४६३४ 

 प्रदेश सरकार समपरुक कोष     
19.  अतनल र्ादवको घरदेर्ख खोला सम्म ढलान उ स आतिश इन्टरप्राइजेज २।२०७७।३।३० २०७६असोज ५१७९५८ 

20.   स्थातनर् पूवााधार । नेपाल रा ज मा र्वद्यालर् श्रीपरु     वभरेष्ट र्फक्स इटा उधोग ३।२०७७।३।३० २०७६असोज ३७४५९ 
                जम्मा    ३६९९२५१  

67.  उपभोक्ताको काम तनमाार् ब्र्ावसार्ीबाट गरावकोाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१३ क)मा 
उपभोक्ता सतमति वा  लाभग्राही समदुार्ले पाप्त गरेको कुनै काममा तनमाार् ब्र्वसार्ीलाई संलग्न गरावको पाईवमा 
सावाजतनक तनकार्ले उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्संग भवको सम्झौिा रर्द् गरी त्र्स्िो उपभोक्ता सतमति 
िथा लाभग्राहीलाई भतबष्र्मा त्र्स्िो कनै काम गना नददने अतभलेख राखी सो काम गने ब्र्वसार्ीलाई कालो सचुीमा राखन 
सावाजतनक अनगुमन कार्ाालर्मा लेर्ख पठाउन ुपने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकामा संचातलि उपभोक्ता सतमतिले प्राप्त 
गरेका तनमाार् सम्बर्न्ध कार्ा तनर्मावलीमा भवको ब्र्वस्था तबपररि तनमाार् ब्र्ावसार्ीलाई सहभागी गराई  गरावको 
देर्खवका केही उदाहरर् तनम्न छन  । अि र्सरी गरावको कार्ालाई तनर्मसंगि मान्न सर्कने आधार नदेर्खवको रू. 
तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र 

तम
ति 

तनमाार् ब्र्ावसार्ी तनमाार्ब्र्ावसार्ी 
गरेको काम 

 रकम 

१ ९ वटा वडामा आवश्र्क्ता हेरी कृर्ष सडक 
खोल्न उपभोक्ता सतमति 

११५।२०७७।२।३
१ 

समुन 
कन्सटक्शन 

२६७६००० ३७२०५६५ 

२ कृर्ष तबधुतिकरर् िारपोल ओरही न पा 
उपभोक्ता सतमिी 

९४।२०७७।३।३० संजर् 
कन्स्टक्शन 

३७२४०२८ ७०००००० 

             जम्मा    १०७२०६५६  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०७२०६५६ 

68.  अन्र् कार्ाालर्को खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा स्वीकृि बजेट रकम नगरपातलकाको 
लातग भवकोले सोही अनसुार अन्र्र प्रर्ोजनमा खचा गना नहनुे व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले अन्र् मन्रालर्बाट 
र्वतनर्ोर्जि रकमबाट खचा गनुापने कार्ाक्रम, तनमाार् िथा ममाि कार्ाको लातग र्स कार्ाालर्ले सशस्त्र प्रहरी नेपाल ९ नं. 
गर्को मेश तनमार्ा गरी रू. ४९७२६८।०० भकु्तानी गरेको तनर्मसम्मि देर्खवन । स्वीकृि बजेट िथा कार्ाक्रम 
अनसुार तनधााररि कार्ाक्रमाको उपलर्ब्ध प्राप्त गने गरी खचा गनुापने हुपदा अन्र् तनकार्को लातग खचा गने कार्ामा तनर्न्रर् 
गरी तनर्तमि हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

४९७२६८।०० 

69.  कच्चावारी बेगरको भकु्तानीाः आतथाक कार्ातबधी तनर्मावली, २०६४ तनर्म ४० को ७ मा चाल ुवषाको बजेटले नखामेको 
खचा बेहोना पने भवमा तबल भरपाइ बमोर्जमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी ददन ुपने कारर् खोली महालेखापरीक्षक 
कार्ाालर्ले िोकेको ढाचामा भकु्तानी ददन बापकीको कच्चावारी चढाइ श्रामर् १५ गिे तभर कार्ाालर् प्रमखु र कोष िथा 
लेखा तनर्न्रकबाट प्रमार्र्ि गराइ राख्न ुपने ब्र्वस्था गरेको छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्लले ओरही न पा वडा नं. 
१ मा धमाशाला तनमाार्को तबल तमति २०७६।३।९ गिे उठाई भकु्तानी ददन बापकीको कच्चावरी बेगर गो भौ न 
९८।२०७७।३।३० बाट रू. ८०९३९१।००  भकु्तानी ददवको देर्खन्छ । र्सरी तनर्मावलीमा भवको ब्र्वस्था 
तबपरीि भकु्तानी ददन बापकी कच्चावारी प्रमार् भकु्तानी ददवको तनर्मसंगि र वास्ितबक हो भन्न सर्कन ेआधार नदेर्खवको 
रू.   

 

 

 

 

 

 

 

८०९३९१।०० 

70.  र्ोजना दोहोरोपनाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा कुनै पतन र्ोगना संचालन गदाा दोहोरो हनुे गरी छनौट गनुा 
हदैुन भनी उल्लेख गरेको छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले ओरही वडा न १ मा सडक तबभागको रार्ष्टर् स्िरको 
र्ोजनामा रू. ७०००००० तबतनर्ोजन गरी गो भौ न १९ ।२०७६।८।११ बाट उक्त कार्ा सम्पन्न गरी भकु्तानी 
गरेको स्थानमा र्फल्ड अनगुमन गदाा हाल उक्त स्थानमा सडक तबभागले सडकका नाला खनी ढलान गनुाको साथै नर्ा 
सडक बनाई राखेको देर्खन्छ ।र्सरी र्ोजना वर्कन नगरी कार्ा गदाा नगरपातलकाको लगानी खेर गवको देर्खनकुो साथै 
वार्स्िबक कार्ा भवको हो वा होइन वर्कन गना सर्कवन ।अि र्स्िा कार्ामा नगरपातलका कार्ाालर्ले नगरपातलकाको 
वास्ितबक िथर्ाङ्ग वर्कन गरी र्ोजना छनौट गनुा पदाछ ।  
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71.  अधरुा र्ोजनााः कार्ाालर्ले आतथाक वषा २०७६।७७ मा कार्ा सम्पन्न गने गरी उपभोक्ता सतमिी संग सम्झोिा गरेकोमा 
वषाको अन्ि सम्म सम्पन्न नभवमा भवको कामको मार तबल उठाई भकु्तानी ददवको देर्खन्छ । र्सरी सम्झौिा गरी कार्ा 
सम्पन्न नगरी मलु्र्ाकंनको आधारमा खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ (१३) को प्रर्क्रर्ा परुा नगरी अधरुा 
कार्ाको रकम भकु्तानी ददवका केही उदाहरर् तनम्न रहेका छन । र्सरी सम्झौिा बमोर्जम कार्ा नगरी भकु्तानी ददन े
कार्ालाई तनर्म संगि हो भन्न सर्कने आधार देर्खवन । 

तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति लागि अनमुान भकु्तानी रकम 

१ सावाजतनक कानकुो जग्गामा भवन तनमार्ा १०२।२०७७।३।३० ८६३६४१ ४९८९५३ 

२ तबतभन्न सडकमा माटोपरुी ग्राबेल गने उपभोक्ता सतमति ९२।२०७७।३।२९ १०६७०१३ ५७२२४७   

72.  अनगुमन प्रतिबेदनाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को ४ (ख) ५मा उपाध्र्क्ष वा उप प्रमखुले 
र्ोजना िथा कार्ाक्रमको अनगुमन िथा सपुररबेक्षर् गरी सो को प्रतिबेदन बैठकमा पेश गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरर्पलकामा संचातलि अतधकांश र्ोजनाहरूको उप प्रमखुले अनगुमन गरेको देर्खवन । साथै उप प्रमखुले अनगुमन 
गरेका र्ोजना र अनगुमन सतमतिले अनगुमन गरेका र्ोजनाहरूको अनगुमन प्रतिबेदन बैठकमा पेश गरेको प्रमार् देर्खवन 
। अि नगरपातलका कार्ाालर्ले स्थातनर् सरकार संचालन ऐनमा भवको ब्र्वस्थालाई पररपालना गनुा पदाछ।  

73.  नगरपातलकाको कार्ापातलकाको तनर्र्ा बमोर्जम उपभोक्ता सतमतिबाट तनमाार् कार्ा गराउदा न्र्नुिम  १० प्रतिशि लागि 
जनसहभातगिा हनुपुने तनर्ार् गरेको छ । र्स नगरपातलकामा नगरपातलकादारा संचातलि तनम्न र्ोजनाहरूको तनमाार् कार्ा 
उपभोक्ता सतमतिबाट गरावकोमा उपभोक्ता सतमतिले बेहोनुा पने लागि सहभागीिाको रमक कटटा नगरी भकु्तानी गरेको  
देर्खवकोले उपभोक्ता सतमतिलाई लागि सहभातगिा बापि बढी भकु्तानी भवको रकम रू.   

   
तस न र्ोजनाको नाम गो. भौ.न र तमति  कटटा गनुा पने 

रकम 

 कटटा भवको 
रकम 

बढी भकु्तानी 

१ सौर्ा उजाा जडान उपभोक्ता सतमति १००।२०७७।३।३० ४०६१२४ २०३०६२ २०३०६२ 

२ कृर्ष तबधतुिकरर् िारपोल जडान 
उपभोक्ता सतमति 

९४।२०७७।३।३० ७१४४१७ ३५४१७६ ३६०२४१ 

३ वसी टावर जडान लाईट उपभोक्ता 
सतमति 

७९।२०७७।३।२६ ७४९९४५ ३८२०२३ ३६७९२२ 

४ तबधतुिकरर् िारपोल जडान उपभोक्ता 
सतमति 

७१।२०७७।३।२६ १९३०२८ १०६२८४ ८६७४४ 

             जम्मा    १०१७९६९  

 

 

 

 

 

१०१७९६९ 

74.  नापीमा बढी भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ कव तनर्म १२५को ३ मा जाचबझु गने प्रातबतधकले सम्पन्न 
तनमाार् कार्ास्वीकृि डइङ्ग तडजाइन बमोर्जम भव नभवको जाच गरी सावाजतनक तनकार् समक्ष पेश गनुा पने ब्र्वस्था छ । 
र्स नगरपातलकाको तबतभन्न वडामा ग्राबेल गरी र्पतसतस ढलान गने उपभोक्ता सतमतिको कार्ाको नापी र्किाव तभडान  गदाा 
सडकको चौडाइमा ग्राबेल गरे भन्दा बढी ढलानको चौडाइ देखाइ तनम्न र्प तस तसको कार्ामा बढी पररमार्मा गो भौ न 
६९।२०७७।३।१५ बाट भकु्तानी गरेको देर्खवको रू ५३८९३५।०० असलु गरी नगरपातलका संर्चि कोष दार्खला 
हनुपने रू.   

तस न  चेनेज हनु ु पने 
पररमार् 

भवको पररमार् फरक 
पररमार् 

दर बढी भकु्तानी 

१ लक्ष्मी चौधरी देर्ख काली चरर् 
सम्म 

७१।५९ ७५।०८ ३।४८ 
  

२ नथनुी शाह देर्ख रामसेबक शाह 
सम्म 

२३।०२ २३।४७ ०।४५ 
  

३ टानासफर देर्ख स्कुल चोक सम्म १०६।३२ १०७।३७ १।०४ 
  

४ रामसनेही ठाकुर देर्खमेनरोड १०२।०४ ११७।०४ १४।११ 
  

५ तबजली शाह देर्ख मेनरोड २५।४८ २८।६८ ३।१९ 
  

६ सखुल र्ादव देर्ख जैसी र्ादव ४३।४६ ४९।०५ ५।५९ 
  

७ महेश शाह देर्ख रामचन्द दास १३।९५ २७।६७ १३।७२ 
  

          जम्मा   ४१।५८ १२९६१।४० ५३८९३५।०  

 

 

 

 

 

 

 

५३८९३५ 

75.  स्थातनर् सरकार संचालन ऐनको दफा १३ को १ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको तनमाार् कार्ा िथा अन्र् सेवा 
प्रर्ोजनको लातग तनमाार् साम्रागी ज्र्ाला भाडा िथा महशलुको न्र्नुिम दररेट िोक्न सक्ने ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलकाले आतथाक वषा २०७५।७६ देर्ख नै दररेट तनधाारर् गरी पाररि गदै आवकोमा नगरपातलकाले दररेट 
तनधारर्ा गदाा सम्बर्न्ध नगरपातलकालाई आधार तबन्द ुमानी दररेट पाररि गरेकोमा तनम्न तबधतुिकरर्को कार्ामा पाररि 
दररेट भन्दा थप ढुवानी खचा भनी लागि अनमुान र मलु्र्ाकंन नापी र्किावमा समाबेश  गरी  रू.  १४३४७४०।०० 
भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । र्सरी नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको दररेट तनकाली पाररि गरर सके पतछ पनु थप  
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ढुवानी ददवको रकम नगरपातलकालाई बढी ब्र्र्भार परेको देर्खन्छ ।अि कार्ाालर्ले नगरपातलकाले पाररि गरेको 
दरलाई नै बेश बनाइ कार्ाान्वर्न गनुा पने देर्खन्छ । 

तस न र्ोजनाको नाम गो भौ न र तमति   रकम 

१ तबधतुिकरर् िारपोल जडान उपभोक्ता सतमति वडा न  १ ४५।२०७६।१०।१७ ८६८०० 

२ तबधतुिकरर् िारपोल जडान उपभोक्ता सतमति वडा न ९ ७१।२०७७।३।१६ १२६००० 

३ कृर्षा तबधतुिकरर् िारपोल जडान उपभोक्ता सतमति ९४।२०७७।३।३० १२२१९४० 

                       जम्मा  १४३४७४०  
76.  जर्टल प्रकृतिको कार्ा उपभोक्ता माफा ि गरावकोाः- सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५ को  क मा 

सावार्जनक तनकार् प्रमखुले कुनै माल समान वा सेवा खररद गना अर्घ ऐनको दफा ४ बमर्वजम स्पेर्शर्फकेशन र्ोजना 
नक्शा तडजाइन तबशेष आवश्र्क्ता वा अन्र् तबवरर् िर्ार गरी ऐनको दफा ८ बमर्जम तबतध वर्कन गनुा पने ब्र्वस्था छ 
।र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न कार्ामा उपभोक्ता सतमति गठन गरी उपभोक्ता सतमतिबाट गरावको देर्खन्छ । 
खररद तनर्मावलीमा उल्लेख भवका बमोर्जमका कार्ामा मार  उपभोक्ता सतमतिलाई ददन ुपनेमा उपभोक्ताले गना नसक्न े
प्रकृिीका कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गरावको देर्खवकाले खररद गररवका तनम्न सामग्रीहरू गरु्स्िर पररक्षर् समेि गरेको 
देर्खवन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले र्स्िा कार्ा गना तनर्न्रर् गनुा पदाछ ।  

तस न       र्ोजनाको नाम गो भौ न र तमति   रकम 

१ सौर्ा उजाा जडान उपभोक्ता सतमति १००।२०७७।३।३० ३९७८१८२ 

२ वसी टावर जडान लाईट उपभोक्ता सतमति ७९।२०७७।३।२६ ७६७६००० 

३ खलु्ला ददशा मकु्त के्षर उपभोक्ता सतमति ३१२०७६९।३ २३२२१५० 

 जम्मा  १३९७६३३२   
77.  वाररण्टी काडा नतलवकोाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७ को ३ मा खररद गरेका मालसमान वा सेवाको 

गरु्स्िर पररक्षर् गराउन ुपने बर्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले वसी टावर लाईट र सौर्ा उजाा सोलर खररद 
गरी रू. ११६५४१८२  भकु्तानी ददवकोमा उक्त कार्ा गरु्स्िर बमोर्जम छ भनी गरु्स्िर पररक्षर् गरेको प्रातबतधक 
प्रतिबेदन पेश गरेको देर्खवन र साथै  उक्त कार्ाका लातग खररद गरेका समानको तबके्रिा आतधकारीक कम्पनीले तनर्श्चि 
अवतधको लातग वाररण्टी काडा ददने गरेकोमा कार्ाालर्ले कुन कम्पनीबाट खररद गरेको हो सो वर्कन भवन। अि 
कार्ाालर्ले उक्त समान खररद गरेको कम्पनीबाट जारी गरेको वाररण्टी काडा तलवको प्रमार् पेश गनुापने रू. 

तस न       र्ोजनाको नाम गो भौ न र तमति   रकम 

१ सौर्ा उजाा जडान उपभोक्ता सतमति १००।२०७७।३।३० ३९७८१८२ 

२ वसी टावर जडान लाईट उपभोक्ता सतमति ७९।२०७७।३।२६ ७६७६००० 

                   जम्मा  ११६५४१८२  

 

 

 

 

 

 

 

 

११६५४१८२ 

 

78.  परामशामा ओभरहेड भकु्तानी: सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ सग अनसुचुी १ क मा परामशा 
सेवाको लागि अनमानमा ओभरहेड खचा समापेश गना नपाईने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न परामशा 
दािालाई लागि अनमुानमा ओभरहेड समाबेश गरी भकु्तानी गरेको देर्खवकोले र्सरी तनर्ममा भवको ब्र्वस्था भन्दा बढी 
लागि अनमुान गरी भकु्तानी गरेको असलु गनुा पने देर्खवको रू.  

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

१ ११८।२०७७।३।३१ इन्डेभोउर कर्न्जतनररङ्ग प्रा तल ५७२७७।००  

 

 

 

५७२७७।०० 

 

79.  जर्टल कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट संचालन 
हनु े तनमाार् कार्ामा लोडर वक्साभेटर तबटुतमन ब्र्ाइल जस्िा हेतभ मेर्शनहरू प्रर्ोग गना सक्न ेछैन भने्न ब्र्वस्था छ । 
र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले ढलान कार्ामा उक्त प्रकृिीका समान प्रर्ोग  गरी कार्ा सम्पन्न गरेका केही  उदाहरर् तनम्न 
रहेका छन । र्सरी तनर्मावलीमा उल्लेख गरेको  प्रर्क्रर्ा तबपररि कार्ा गराउदा उक्त कार्ाको गरु्स्िर ल्र्ाब टेष्ट 
जस्िा कार्ाको पररक्षर् गरेको देर्खवन । ल्र्ाब टेष्ट गरु्स्िर पररक्षर् नै नगरी गरेका ढलान कार्ामा प्रर्ोग भवका 
समानहरू गरु्स्िर र्कु्त छन भन्न सक्न ेअवस्था देर्खवन ।अि कार्ाालर्ले र्स्िा कार्ा तनर्मावलीको प्रर्क्रर्ा बमोर्जम 
गराउन ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

तस न       र्ोजनाको नाम गो भौ न र तमति   रकम 

१ तबतभन्न वडामा ग्राबेल गरी र्पतसतस ढलान ६९।२०७७।३।१५ ६४००००० 

२ वडाका तबतभन्न बाटोमा आवश्र्क्ता अनसुार माटोपरुी ग्रमबेल गरर 
ढलान ग्रने उपभोक्ता सतमति  

६७।२०७७।३।८ ४३००००० 

३ अतनल र्ादवको घरदेर्ख खोला सम्म ढलान उ स २।२०७७।३।३० ४०००००० 

४ तबतभन्न वडामा ग्राबेल गरी र्पतसतस ढलान ९६।२०७७।३।३० १७०९६९८ 

 ममाि संभार कार्ा वडा न  ४ उपभोक्ता सतमति २।२०७७।३।३० २१६७४८७ 

  
80.  परुानो भकु्तानीाः नगरपातलका कार्ाालर्ले आतथाक वषा २०७५।७६ को र्ोजना भनी पररषदबाट अनमुोदन गराई र्स वषा 

१६ वटा र्ोजनाको रू १२०४८१३८।०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ ।  र्ोजनाहरूको कार्ाआदेश बमोर्जम भकु्तानी 
ददवको देर्खविा पतन उक्त  र्ोजनाको  गि वषा के कति भकु्तानी भवको तथर्ो र कति भकु्तानी ददन बापकी तथर्ो सो बारे  
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अतभलेख राखेको देर्खवन  साथै उपभोक्ता सतमतिले गने कार्ालाई समेि गि आतथाक वषामा नै सम्झौिा गरी र्स वषामा 
भकु्तानी ददन ेगरेको देर्खन्छ ।अि कार्ाालर्ले लाभग्राही समदुार्बाट गररन ेकार्ामा जनु वषा कार्ा गररन ेहो सोही वषा 
मार सम्झौिा गरी कार्ा सम्पन्न गराई भकु्तानी ददन ेब्र्वस्था गनुा पदाछ ।  

81.  नगरपातलका कार्ालर्ले आतथाक वषा २०७६।७७ मा ७०७ वटा पररवारलाई टवाइलेट रङ्ग र ढकनी गरी रू  
२३२२१५०।००को  खररद गरी खलु्ला ददशा मकु्त क्षेरको लातग तबिरर् गरेको देर्खन्छ । र्सरी तबिरर् गदाा वर्कन 
अतभलेख बेगर माग तनबदेनको आधारमा तबिरर् गरेका टवाइल ररङ्ग वास्िर्वक आवश्र्क्ता अनसुार तबिरर् गरेको हो 
भन्न सर्कवन साथै नगरपातलकाले तबिरर् गरेका टवाईलेट ररङ्ग तबिरर् गरी सके पछी टवाइलट तनमाार् गरे नगरेको 
नगरपातलकाले अनगुमन गरी प्रतिबेदन िर्ार गरेको देर्खवन ।अि नगरपातलका कार्ाालर्ले अनगुमन गनािफा  ध्र्ान ददन ु
पदाछ ।  

82.  फरक दरमा भकु्तानीाः नगरपातलका कार्ाालर्ले कृर्षा सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई माटो र्फलीङ्समा गो भौ न 
८८।२०७७।३।८ बाट २९४।०८ घनतमटरको १७८ का दरले रू ५२३४६। भकु्तानी ददन ुपनेमा रू ४४० का 
दरले रू १२९६३१ भकु्तानी भवको देर्खवकोले बढी भकु्तानी हनु गवको रू ७७२८५ असलु गरी  दार्खला हनु ुपने रू. 

 

 

७७२८५ 
83.  कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदनाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ को उप तनर्म २ मा कुनै तनमाार् कारं् 

सम्पन्न भै रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भव पतछ सावाजतनक तनकार्का प्रमखुले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि, 

ड्रइङ्ग, तडजाइन स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जम भव नभवको कुरा प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाचबझु गराइ कार्ा सम्पन्न गराउन ुपने 
उल्लेख छ । त्र्स्िै उप तनर्म ८ मा तनमाार् भवको कामको जापच गदाा वा गराउदा र कार्ा सम्पन्न भवको जानकारी 
वक िह मातथको अतधकारीलाई ददन ु पने उल्लेख छ । र्स नगरपातलका कार्ाालर्ले तनम्न कार्ाको कार्ा सम्पन्न 
प्रतिबबेदन िर्ार गरेको देखवन । अि नगरपातलका कार्ाालर्ले कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदन प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

तस न  र्ोजनाको नाम गो भौ न  रकम 

२ कदमचोक अग्लेश्रा रासावाजतनक अधरुो ढलान उपभोक्ता सतमति ८३।२०७७।३।२६ ४८९४१५ 

               जम्मा  ४८९४१५  

 

 

 

 

 

 

४८९४१५ 

 बहकु्षतरर् पोषर्  
84.  बढी भकु्तानी :बहकु्षतरार् पोषर् तनर्न्िर् कार्ाक्रम संचालन गदाा प्रदेश खचाको मापदण्ड िथा कार्ातबतध २०७५को क्रम 

संखर्ा २.७ मा आिेजािे र्ािार्ाि खचावापि प्रतिददन रू. १०० ददने भनी उल्लेख भवकोमा र्स कार्ाालर्मा  नगरस्िररर् 
अन्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रममा ९ वटा वडामा ११ जनाका दरले प्रतिा ब्र्क्ती रू. १०० का दरले जम्मा रू. ९९००।०० 
भकु्तानी हनु ु पनेमा रू. ५०० का दरले गो भौ न २।२०७६।११।१९ बाट रू. ४९५००।०० भकु्तानी गरेको 
देर्खवकोले बढी भकु्तानी हनु गवको रू. ३९६००।०० असलु गरी संघीर् संर्चि कोषमा दर्खला हनुपुने रू.   

 

 

 

४९५०० 
 प्रदेश सरकार समपरुक कोष  

85.  लागि अनमुान बराबर मलु्र्ाकंनाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११ मा सावाजतनक तनकार्ले 
मालसमानको लागि अनमुान िर्ार गदाा तनर्म ९ र सम्बर्न्धि मालसमानको स्पर्शर्पकेशनको अतधनमा रर्ह िर्ार गनुा 
पने ब्र्वस्था छ भने तबल तबजकको भकु्तानी ददपदा तनर्म १२३ को १ बमोर्जम सावजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल वा 
अन्र् तबलको प्रातबतधकले नाप जाच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भवको वास्ितबक कार्ा सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
ददन ु पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपतलका कार्ाालर्ले ओरही नगरपातलका वडा नं. ९ मसहरीटोल ढलान  र्ोजनाको 
लागि अनमुान बरावरको नापी र्किाव र कार्ा सम्पन्न प्रतिबेदन िर्ार गरी रू ५००००००।००  भकु्तानी ददवको 
देर्खवकोले वास्ितबक नाप जाचप गरेको हो भन्न सक्ने अवस्था देर्खवन । र्समा नगरपातलका कार्ाालर्ले वर्कन गनुा 
पदाछ । अि कार्ाालर्ले रकमको भकु्तानी गदाा नाप जाचप गरी भकु्तानी ददन ुपदाछ ।  

 संघीर् शसिा अनदुान पूपर्जगि  
86.  तड.र्प.आर. कार्ााः नगरपातलकाले भवन तनमाार् वडा कार्ाालर् तनमाार्,बाटो तनमाार्, नदद र्कनारा संरक्षर् आदद कार्ाको  

लातग पररर्ोजनाको तड.र्प.आर. िर्ार गराइ देहार् परामशादािालाई भकु्तानी ददवकोमा उक्त तड.र्प.आर. र्स्वकृि गरी 
र्स्वकृि  तड.र्प.आर. बमोर्जम कार्ा गनपुने देर्खन्छ । 

गो.भौ नं तमति परामशादािा कार्ा खचा रकम कैर्फर्ि 

८।२०७७।३।२
१ 

राजधानी 
इर्न्जतनर्रीङ 

श्रीपरु झो.प.ुको 
DPR 

२१५०८४ तड.र्प.आर.ररपोट र्जन्सी 
दार्खला नभवको 

 

 
 संघीर् शसिा अनदुान चाल ु  

87.  र्वद्यालर्गि तनकासा खािााः  कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी र अस्थार्ी दरबन्दी र राहि कोटामा कार्ारि 
र्शक्षकहरूको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जान ेसवै रकमहरू देर्खन ेगरी र्वद्यालर्गि तनकासा 
खािा अद्यावतधक गरेको देर्खवन ।  र्सरी  तनकासाका रूपमा जान े िलव, भत्ता र र्वतभन्न अनदुान रकमहरूको 
र्वद्यालर्गि र्स्थिी स्पष्ट हनु सकेन । अि र्वद्यालर्लाई जान े सवै रकमहरू देर्खने गरी सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी  
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र्वद्यालर्गि रकम तनकासाको वर्ककृि अतभलेख िर्ार गररन ुपदाछ । 
88.  दरबन्दी तमलानाः र्शक्षक दरवन्दी र्शक्षा तनर्मावलीले व्र्वस्था गरे अनसुार र्वद्यालर्गि र्शक्षकको दरवन्दी तमलान 

गनुापनेमा र्स नगरपातलका कार्ाालर् सग र्जल्ला र्शक्षा इकाइ कार्ाालर्ले उपलब्ध गरावको र्ववरर् अनसुार प्रा.र्व., 
तन.मा.र्व. र मा.तब. मा राहाि समेि गरी जम्मा ९१ जना दरवन्दी मौज्दाि देर्खविा पतन नगरपातलकाले र्वद्यालर्को 
अवस्था,र्वद्याथीको, अवस्था र्वद्याथीको संखर्ा र्र्कन गरी दरवन्दी तमलान गरेको देर्खवन ।  

89.  कट्टी रकमाः  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नपुने उल्लेख 
छ ।  र्वद्यालर्हरूले चौमातसक तनकासा माग फाराम पेश गदाा अर्घल्लो चौमातसकको िलव भत्ता र्वत्तरर् गदाा कट्टी 
भवको सा.स.ु कर, पा.कर, ना.ल.कोष., क.सं कोष कट्टी िथा सापर्ट कट्टी को सक्कल प्रमार् पेश गनपुने मा सो गरेको छैन 
। र्सबाट सम्बर्न्धि र्शक्षकको नाममा सम्बर्न्धि तनकार्मा रकम जम्मा भवको छ भने्न र्वश्वस्ि आधार भवन ।  

90.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको तबल भरपाई सर्हिको 
लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाक्रम कार्ाान्र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप मा उल्लेख गरे अनसुार 
तबद्याथी भनाा भवको तबवरर्,पाठर्पसु्िक खररद र तबिरर् गरेको आधारमा थप र्कासा ददन े ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलका कार्ाालर्ले १६ वटा तबधालर्मा पाटर्पसु्िक खररद्रका लातग आ.ब.२०७६।७७ मा रू२८७७८१५।०० 
तनकासा ददवकोमा  तबद्यालर्हरूले पसु्िक खररद गरेको तबल पेश भवपतन तबद्याथी हार्जर अतभलेख पेश गरेको देर्खवन 
।नगरपातलका कार्ाालर्ले तबद्यालर्मा तनकासा गवको रकमको तबद्याथी हार्जर अतभलेखको आधार तलई वास्िर्वक खचा 
वर्कन गरी  बापकी रहन गवको रकम संघीर् संर्चि कोष दार्खला गनुा पने रू 

गोश्वरा भौचर नंबर तबबरर् रकम 

५६।२०७७।२।१९,९६।२०७७।३।२८ तबद्यालर्लाई पाठर्पसु्िक  २८७७८१५।४५  

 

 

 

 

 

 

२८७७८१५।४५ 
91.  छारवतृ्तीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (३) अनसुार बजेट रकम तभरको कुनै 

रकम खचा गदाा र्वल भरपाइ सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले दतलि छारबतृि रू.९४८४०० र छारा 
छाराविृी रू. ७६२८०० सम्बर्न्धि र्वद्यालर्को खािामा जम्मा गरर ददवकोमा उक्त छारवतृ्ती रकम सबै र्वद्याथीहरूलाई 
र्विरर् गरेको भरपाई पेश नगरेको िथा उक्त छारवतृिबाट शैर्क्षक र्क्रर्ाकलापमा परेको प्रभाव अनगुमनको मूल्र्ाङ्कन 
प्रतिवेदन तलने नगरेबाट छारावतृ्ती र्विरर् ववं प्रभावकारीिा सम्बन्धमा र्वश्वस्ि हनु सर्कवन । अि छारबतृ्ती तबिरर्को 
भरपाई पेश हनु ुपने रू 

गोश्वरा भौचर नंबर तबबरर् रकम 

५६७७२१९ दतलि छारबतृि ९४८४०० 

 छार छाराविृी ७६२८०० 

  १७११२००  

 
 
 
 
 
 

१७११२०० 

92.  ददवा खाजााः कार्ाक्रम कार्ाान्र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप मा उल्लेख गरे अनसुार ददवा खाजा अनदुान 
तनकासा ददपदा तबद्यालर् संचालन भवको ददनलाई आधार मानेर तनकासा ददन ेर ददवा खाजा उपलब्ध गरावको तबद्यालर्को 
तबद्याथी दैतनकी हार्जर परु्स्िकाको प्रतितलपी तबद्यालर्का प्रध्र्ापक र तबब्र्स अध्र्क्षबाट प्रमार्र्ि गराइ स्थातनर् िहमा 
संकलन गरी ,संखर्ा वर्कन भव पश्चाि मार थप तनकासा ददने ब्र्वस्था तमलाउने उल्लेख गरेको छ । र्स कार्ाालर्ले 
वकमषु्ट  १६ वटा तबद्यालर्को खािामा तनकासा ददवको रू.५१२९३९५ मध्रे् देहार् तबद्यालर्को  हार्जरीको तबवरर् 
नगरपातलका कार्ाालर्मा पेश गरेको देर्खवन ।उल्लेर्खि तबद्यालर्को ८ मर्हनामा १८० ददन नबढने गरी हार्जरी र 
पररक्षामा सहभागी भवका तबद्याथीको तबवरर् तलई खचा वर्कन गरी बापकी रहेको रकम संघीर् सरकारको संर्चि कोषमा 
दार्खला गनुा पने रू 

तबद्यालर्को नाम ददवाखाजा रकम 

रा.तब.र्ादब जनिा मा.तब.भोइल ३४७३९५ 

सोनामाइ आ.तब. भोइल २९५२०० 

जनिा आ.तब.फुलबरीर्ा २५६६०० 

प्रसाद तसंह मा.तब. औरही १९८९०० 

नेपाल रार्िर् आ.तब. भवानीगञ्ज २९७०१५ 

जनिा  आ.तब. सोनामाइ अगलेश्वरा ३५७३०० 

तबष्र्दुशै  आ.तब. कतबलासा ३३०५९५ 

जन्हवी  आ.तब. चेपकट २२६८०० 

जम्मा २०८३००५  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२०८३००५ 

 

93.  सामदुार्ीक तबद्यालर्को गरु्स्िराः सामदुार्ीक तबद्यालर्हरूको शैर्क्षक गरु्स्िर र्स्थिीको  तनर्तमि रूपमा अनगुमन गरी सो 
को वक प्रति प्रतिबेदन र्शक्षा िथा मानवस्रोि केन्द्र  पठाउने र सोको कार्ाानर्न गरी तबद्यालर्मा शैर्क्षक गसु्िर सधुार 
गने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले आ.वा. २०७६।७७ तबद्यालर्को शैर्क्षक गरु्स्िरको बारे अनगुमन गरेको 
प्रतिबेदन कार्ाालर् संग देर्खवन ।अि नगरपातलका कार्ाालर्ले आफ्नो अन्िगािका तबद्यालर्हरूको शैर्क्षक गरु्स्िर  
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सधुारिफा  ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ ,। 

94.  तनजी तबद्यालर्को शलु्क तनधाारर्ाः तनजी तबद्यालर्हरूको शलु्क तनधारर् र्स्थिीको अनगुमन प्रतिबेदन िर्ार गरी शलु्कको 
बारे वर्कन गरी तबधालर्को शलु्कमा सधुार गरी शैर्क्षक सधुार गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलकाले आ.व. 
२०७६।७७ तबद्यालर्को शलु्क तनधारर् बारे अनगुमन गरेको प्रतिबेदन कार्ाालर् संग देर्खवन ।अि नगरपातलका 
कार्ाालर्ले आफ्नो अन्िरगिका तबद्यालर्हरूको शलु्क तनधारर् बारे अनगुमन गनािफा  ध्र्ान ददन ुपने देर्खन्छ ।  

95.  लकडाउन अबतधमा पारीश्रतमक भकु्तानीाः  नपेाल सरकारले तमति २०७६।१२।११ देर्ख २०७७ जेठ मसान्ि सम्म 
नेपाल अतधराज्र्भर  लगडाउन गरेको र लकडाउनको अतबतधभर नेपाल सरकारको अत्र्ावस्र्क सेबा बाहेक सबै सेबा 
बन्द भवको अबस्था छ । िर सो अबतधतभर  गरीबघर परीवार पर्हचान िथा पररचर्पर र्विरर् कार्ा िथा तबद्यालर् 
बार्हर रहेका ब्र्क्तीलाई बैकर्ल्पक तसकाइ बापि देहार् बमोर्जम  भकु्तानी ददवको छ ।  लगडाउन अबतधतभर सम्झौिा 
बमोर्जमको कार्ा प्रगति भवको आधार पेश नभवकोले पेश गनुापने रू 

गोश्वरा भौचर नं कार्ा अवतध  भकु्तानी तलने  कार्ा र्ववरर्  भकु्तातन रकम 

६०।२०७७।३।५ २०७६।११।५ देर्ख 
२०७७।०१।३१ 

सपुरीवेक्षक चलुाई महिो  गरीबघर परीवार पर्हचान 
िथा पररचर्पर र्विरर्  

७९९०० 

  गर्क आरिी कुमारी साह  ७५३९५ 
  गर्क शंकर साह  ७५३९५ 
  गर्क सतुधर कुमार र्ादब  ७५३९५ 
  गर्क ददतलप कुमार मंण्डल  ७५३९५ 
  गर्क सरधुन महत्तो  ७४६४१ 
९८।२०७७।३।२९ २०७६।८।१५ 

देर्ख २०७७ बैशाख 
सम्म 

सामदुार्र्क तसकाइ केन्द्र औरही ७ बैकर्ल्पक र्शक्षा कार्ाक्रम  ३७०८८० 

   जम्मा ८२६९०१  

 
 
 
 

८२६९०१ 

 

 ब.उ.तस.नं. ३६५०१५३ जेष्ठ नागररक दीघासेवा सम्मान िथा सामार्जक सरुक्षा  
आतथाक िथा सामार्जक रूपमा पछातड परेका वगा क्षेर र समदुार्का नागरीकलाई सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम माफा ि 
सामार्जक सरुक्षा प्रदान गना र्स नगरपातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा ९ बटै वडामा  तबिरर् गना रू 
७६१६१६००  खचा गरेको देर्खन्छ । र्स सम्बन्धमा देर्खवका ब्र्होरा देहाव अनसुार रहेका छन । 

 

96.  तबधिुीर् माध्र्मबाट भत्ता तबिरर्ाः– सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ातबतध, २०७५ को दफा २५ (क) मा 
बैकले लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भवको स्पष्ट देर्खन ेगरी लाभग्राहीको नाम बैंक खािा नम्बर र जम्मा भवको 
रकम सर्हिको तबवरर् अनसुचुी–१३ बमोर्जमको चौमातसक रूपमा सम्बर्न्धि स्थातनर् िहलाई तबधिुीर् माध्र्मबाट 
अतनवार्ारूपमा पठाउन ु पने र र्सै तबवरर्लाई भत्ता तबिरर् भवको भरपाई मातनन े ब्र्वस्था छ । र्स नगरपातलका 
कार्ाालर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता तबिरर्को लातग देहार् बैकमा तबिरर्को लातग पठावको  तिन र्कस्िाको  रकम 
तबिरर् गरी अनसुचुी १३ बमोर्जमको चौमातसक तबवरर् बैकले पठावको नदेर्खवकोले समर्तभर रकम तबिरर् भव 
नभवको ,तबिरर् नभवको मौज्दाि रकम बैकमा रहे नरहेको वर्कन भवन ।  

 

97.  भत्ता तबिरर् गना बैकहरूलाई ददवको रकम देहार् बमोर्जम र्फिाा भवकोमा रू.९२२०००   संर्घर् सर्ञ्चि कोषमा 
दार्खला गनुापनेमा नगरपातलकाको कोषमा जम्मा गरेकोले संर्घर् सर्ञ्चि कोषमा दार्खलाको प्रमार् पेश गनुापने रू 

वडा नं  रकम रू 

१  २३६८०० 

८  ३२०४०० 

९  ११६००० 

७ २  १७१८०० 

५  १९५२०० 

जम्मा १०४०२००  

 

१०४०२०० 

98.  अनगुमन – गि वषाको प्रतिवेदनमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न, सोझै खररद, तबल भरपाई, से्रस्िा पेस नभवको, बैङ्क समार्ोजन, 

अतग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो तनमाार्, नभवको कामको भकु्तानी, कर वीजक, सवारी साधन खररद, ठेक्का स्वीकृति र 
ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइवकोमा र्ो वषा पतन सधुार गरेको पाइवन । बेरूजू व्र्होरा पनुरावरृ्त्त नहनुे गरी 
कार्ासम्पादन गनुापने देर्खन्छ ।  

99.  र्स डोर मूकाम माग गररवको र्ववरर् मध्रे् तनम्नानसुार र्ववरर् प्राप्त नभवकोले सो वारेमा र्वश्लषेर् गना सर्कवन  । 

तस न तबबरर् 

१ कोतभड १९ तबशेष लेखापरीक्षर्को लागी स्थातनर् िहबाट िर्ार गरेको प्रश्नाबली तबबरर् 

   

 

 

 
100.  आ.ले.प. प्रतिवेदनाः- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९६(३ )मा  कार्ाालर्ले आन्िररक लेखापररक्षर् 

बाट तनस्केका बेरुज ुअर्न्िम लेखापररक्षर् हनु ुअगाडी नै तनर्तमि गराउन ुपनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश गनुा पनेमा 
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प्रमार् पेश गरर वा असलु उपर गनुापनेमा असलु उपर गरी बेरुज ुरकम लगि कट्टा  गनुापनेमा र्स कार्ाालर्मा ब्रजेश 
कुमार झाले पेश गरेको भ्रमर् आदेश संखर्ा ११७ र ९४ बाट र्जल्ला समन्वर् अतधकारीको कृिे दष्िखि गरी भ्रमर् 
र्वल पेश गरेको र सो संग अन्र् भत्ता समेि गरी बझेुको कुल रकम रु ३३१०० तनजबाट असलु  गरी बैंक दार्खला 
गनुापने भतन उल्लेख  गरेको  बेरुज ुफछौट गरेको नदेर्खवको रु.  

 

 

३३१०० 

101.  सम्परीक्षर्ाः  आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०५५ को  दफा २० मा बेरूजकुो लगि कार्म गनुापने दफा १८ मा 
लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ावको बेरूज ुफछार्ौट गने दार्र्त्व र्जम्मेवार व्र्र्क्तको हनु ुर दफा १९ (१) मा संबर्न्धि कार्ाालर्ले 
बेरूज ुिोर्कव बमोर्जम फछार्ौट गरर समपररक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ । नगरपातलकाले र्स वषा देहार् बमोर्जम बेरुज ुरू 
४५८५३०१४ दार्खला भौचरको आधारमा फछार्ौट गरी  सम्पररक्षर्को लातग अनरुोध भै आवकोमा सम्परीक्षर्बाट फर्छ्यौट 
गरीवको छ ।  

आतथाक वषा  दफा  बेरज ुको व्र्होरा   बेरूज ुरकम  फछार्ौटको व्र्होरा  फछार्ौट रकम 

७५/76 २ र्फ्रज हनेु रकम  

कोलेनीकामा र्फिाा दार्खला 
नगरी नगरपातलकामै राखेको  

४५६८५६१४  १५१११ बेरूज ुखािामा दार्खला 
भवको सक्कल भौचर पेश भवको रू  

४५६५८६१४ 

७५/76 ७६ वडा सर्चव नवल र्कशोर 
र्ादवको नाममा सामार्जक 
सरुक्षा पेश्की 

१९४४०० १५१११ बेरूज ुखािामा दार्खला 
भवको सक्कल भौचर पेश भवको रू 

१९४४०० 

   ४५८८००१४  ४५८५३०१४ 
 

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

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

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर् 
 

व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वापडफापड 
रकम 

आन्िररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचा पूपर्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

 

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

1 
औरही 
नगरपातलका 

महोत्तरी 819509 ६२६७७ 7.64 137957 264403 55618 8143 88838 417002 185772 135686 81049 402507 152452 

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

तस.न. 
स्थातनर्िहको 
नाम 

र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बापकी बेरुज ु बापकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भवको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभवको 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
न
तल
व
को जम्मा कमाचारी अन्र्  जम्मा 

१ 
औरही 
नगरपाललका महोत्तरी ७५ २६ ६२६७७ ० ० ० ७५ २६ ६२६७७ १८६६ १९७७७ ३२४६६ ० ० ५२२४३ ८५६८ ० ८५६८ 

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

   
तस.न.    स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषा 
सम्मको 
वापकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बषा 
सम्मको 
वापकी 
वेरुज ु

सं प को 
लातग 
अनरुोध भइ 
आवको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भवको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गना बापकी 
रकम 

गि 
वषासम्मको 
वापकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको 
वापकी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
सम्मको वापकी 
वेरुज ुमध्रे् 
पेश्की 

१ औरही नगरपाललका महोत्तरी 113753 1284 
११५०३७ ४५८५३ ४५८५३ ० ० ६९१८४ 

६२६७७ १३१८६१ 11234 


