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महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७९ 

      बाणगंगा नगरपातलका 
          कर्पलवस्ि ु

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 
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     प्रदेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. १२५ तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री प्रमखु्रू्, 

बाणगंगा नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कर्पलवस्ि ु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बाणगंगा नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ 
३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम 
सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  बाणगंगा नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ११ करोड ६२ लाख ८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रू. २ करोड ७४ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजाि पेस 
गनुापने रू. ७ करोड १५ लाख १९ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ७२ लाख ६८ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको गिवषा रु. १ करोड ९१ लाख 
६७ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. ११ 
करोड ८८ लाख ७५ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. बाणगंगा नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, नम्सा र्वपररि खिा गरेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ । कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै जानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी 
स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा 
हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभूिरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभूिरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भने हुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

                                                                                                                        

 

 (नारार्ण मरातसनी) 
          

 नार्बमहालेखापरीक्षक



 

 
 

बाणगंगा नगरपातलका 
 

बेरुज ुबगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४५ २० ११६२०८ ० ० ० ४५ २० ११६२०८ २७४२१ १७२६८ ७१५१९ ० ० ८८७८७ 
 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कर्पलवस्ि ु १९१६७ ० १६५०० २६६७ ० ११६२०८ ११८८७५ 

 



 

 



 

आर्थिक कारोबारको स्थथति 

आर्थिक बर्ि: २०७७/७८ 

कार्ािलर् र स्थान : बाणगंगा नगरपाललका, कपपलवस्तु 
पद नाम कार्िकाल सुरु ममति कार्िकाल समाप्ि ममति 

कार्ािलर् प्रमुख टेक राज पन्थी २०७८-१०-३ हाल सम्म कार्िरत 

कार्ािलर् प्रमुख वासुदेव खनाल २०७७-१२-१८ 

 

कार्ािलर् प्रमुख गेहेन्र बहादरु डागी २०७७-८-१ 

 

कार्ािलर् प्रमुख चुरा मणण पन्थी २०७६-१०-६ 

 

कार्ािलर् प्रमुख वासुदेव खनाल २०७७-१२-१८ २०७८-३-३१ 

लेखा प्रमुख केशवराज गैरे २०७८-१०-३ 

 

लेखा प्रमुख रामचन्र मरालसनी २०७७-४-१ २०७८-१०-२ 

बेरुजु रकम ११६,२०७,८०३ 

स्थानीर् तह :  

गत बर्िको जजम्मेवारी  ६,४१,५७,०००  

आम्दानी खचि 

संघीर् सरकारबाट अनुदान ६७,५०,९०,००० चालु खचि ५०,६८,९०,०००  

प्रदेश सरकारबाट अनुदान ५,८१,२८,००० प ूँजीगत खचि ४०,६४,६१,०००  

राजश्व बाूँडफाूँट २२,१३,७४,००० पवत्तीर्/अन्र् व्र्वस्था २९,८३,९२,०००  

आन्तररक आर् ४,४८,१७,००० 

  
 

अन्र् आर् ३१,६३,६६,००० 

  
 

कुल आर् १,३१,५७,७५,००० कुल खचि १,२१,१७,४३,०००  

बाूँकी मौज्दात १६,८१,८९,०००   



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१  

  

पररचर् 

स्थानीर् नेततृ्वको पवकास गदै स्थानीर् शासन पद्धततलाई सुदृढ गरी स्थानीर् तहमा पवधातर्की, कार्िकारीणी र न्र्ातर्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागत गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स तानसेन नगरपाललकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररता, सह–अजस्तत्व र समन्वर्लाई प्रवद्िधन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभार्गता, उत्तरदातर्त्व, पारदलशिता सुतनजश्चत गरी नागररकलाई गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनुि नगरपाललकाको उद्देश्र् रहेको 
छ । र्स नगरपाललका अन्तगित ११ वडा, ५८ सभा सदस्र्, १०९.८ वगि ककलोलमटर क्षेत्रफल तथा ७५२४२ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

२  

  

लेखापरीक्षणको उद्देश्र् 

स्थानीर् तहकाेे पवत्तीर् पववरण तथा कारोबारको तनर्लमतता तथा और्चत्र्को आधारमा परीक्षण गरी पवत्तीर् प्रततवेदन उपर 
उर्चत आश्वस्तता प्रदान गनुि पवत्तीर् लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । पवत्तीर् लेखापरीक्षणमा पेश भएको शे्रस्ता तथा आर्थिक 
कारोबारहरुको जोणखम पवश्लेर्ण, लेखापरीक्षण नीतत मानदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतततनर्धत्वपत्र, लेखापरीक्षण मागिदशिन, व्र्वसातर्क 
लेखापरीक्षणका असल अभ्र्ासको आधारमा तर्ार गररएको स्वीकृत लेखापरीक्षण र्ोजना कार्िक्रम र लेखापरीक्षणको पवर्ध 
अनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।  

 

३  

  

विविर् व्र्िथथा 

र्स िर्ि पामलकाको सुत्र (SuTRA)को २७२ बाट देखखएको आर् व्र्र् र बााँकीको वििरण र्स प्रकार छ । 

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

 

 

थथानीर् संस्चचि कोर्ः स्थानीर् सजचचत कोर् सम्वन्धमा देणखएका व्र्होरा तनम्नानुसार छन  ्ः 

स्थानीर् तहको एकीकृत पवत्तीर् पववरणले सो पाललकाको सम्प णि आर् र व्र्र्को र्थाथि र्चत्रण गने गरी कोर् तथा लेखा 
तनर्न्त्रक कार्ािलर्बाट C-GAS माफि त हुने तनकासा लगार्तका सम्प णि आर् व्र्र् समावेश नगरेको देहार् अनुसार सुत्र र 
एकीकृत पववरणमा फरक परेको छ । 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

(रू.हजारमा) 

वििरण म.ले.प.फा.नं. २७२ एकीकृत आय व्यय वििरण फरक 

गत िर्षको अल्या ८७११५ ६४१५७ २२९५८ 

यस िर्षको आम्दानी १०९००७२ १३१५७७५ (२२५७०३) 
यस िर्षको खर्ष रकम  ९४०९६७ १२११७४३ (२७०७८६) 
बााँकी मौज्दात  २३६२२० १६८१८९ ६८०३१ 

लेखा प्रणाली सतु्रबाट सजृना भएको म.ले.प.फा.नं. २७२ ले पाललकाको यथाथष आय व्ययको प्रलतलनलित्ि गरेको देखखएन । सबै 
आय व्ययलाई सतु्रको माध्यमबाट एकीकृत गनुष पदषछ । 

म.ले.प.फा.नं. २७२ अनुसार एकीकृत आर् व्र्र् पववरणमा घटी रहेको रु ६८०३१००० को हहसाब लमलान हुनु पदिछ। 
४ 

  

प्रमाण पेशन गनुिपने  

 

४.१ 

  

विद्र्ालर्को लेखापरीक्षण प्रतििेदनः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१० मा पवद्र्ालर् 
सचचालन तथा व्र्वस्थापन अनुदान अन्तगित पवद्र्ालर्हरुको आर्थिक लेखापरीक्षण गराउनको लार्ग आधारभुत तह सचचाललत 
पवद्र्ालर्लाई रु १०००० र माध्र्लमक तह सचचाललत पवद्र्ालर्हरुलाई रु १५००० अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।पाललका अन्तगित 
सचचाललत ४७ वटा सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई लेखापरीक्षण बापतको अनुदान रकम भुक्तानी हदए पतन पाललका अन्तगित 
सचचाललत ५ वटा पवद्र्ालर्ले मात्र आर्थिक लेखापरीक्षण गराएको पाइर्ो ।पवद्र्ालर्हरुको आर् व्र्र्को आन्तररक लेखापरीक्षण 
समर्मै गराएर नगरकार्िपाललकाको कार्ािलर्मा प्रततवेदन पेश गनुिपदिछ।  

 

 

४.२ 

  

१ कोमिड १९ थिाथ्र् सुरक्षा व्र्िथथापन अनुदानः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.२५.६२ मा 
कोलभड १९ का कारण उत्पन्न पररजस्थततमा लसकाई सहजजकारणका लार्ग पाललकामा संचाललत सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई 
बालबबकास देणख कक्षा १२ सम्म प्रतत पवद्र्ार्थि रु २०० का दरले स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापनसम्बन्धी कार्िमा खचि गनि 
अनुदान हदने व्र्वस्था गरेको छ । आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदातर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 39 को 5 मा 

३,१३३,४०० 

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

सरकारी रकम खचि गदि त्र्स्तो खचि पुजटट गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपने व्र्वस्था छ।नगरपाललकाले भौ 
नं २०१।२०७८।२।२८ बाट रु ३१३३४०० स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापन लार्ग अनुदान तनकासा हदएकोमा शे्रस्ता परीक्षण गदाि कुनै 
पतन पवद्र्ालर्ले स्वास््र् सुरक्षा व्र्वस्थापनमा गरेको खचिको बबल भरपाई पेश नगरेकोले उक्त अनुदानको सम्बजन्धत 
लशर्िकमा खचिको प्रमाण पेश गनुिपने अन्र्था असुल हुनुपने रु  

 

५ 

  

महोत्सि जात्रा अनुदान  

महोत्सि िथा अन्र् खचि – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, सम ह, पवि, जात्रा, र्ात्रा, पवरामी, संस्कृतत लगार्तमा 
आर्थिक सहार्ता हदन सक्ने कान नी व्र्वस्था गरेको देणखदैन । तर पाललकाले र्स वर्ि उत्सव महोत्सव, धालमिक, सामाजजक, 

साूँस्कृततक प्रकृतत अन्र् सहार्ता कार्िमा रु.४० लाख ८२ हजार खचि गरेको छ । 

 

६ 

  

संगठन िथा कमिचारी व्र्िथथापन  

 

६.१ 

  

प्रशासकीर् संगठन र कमिचारी व्र्वस्थापन– स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजजम स्थानीर् तहको 
कार्िबोझ, राजस्व क्षमता, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतलाई ध्र्ानमा राखी कमिचारी समार्ोजन भएपतछ मात्र 
संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थानीर् तहमा संगठन सरंचना कार्म हुने व्र्वस्था छ । पाललकामा प्रमुख 
प्रशासकीर् अर्धकृत सहहत १२३ जना दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवर्धसम्म प्रमुख प्रशाकीर् अर्धकृत सहहत ११० 
जना पदप तत ि भएको देणखन्छ । रीक्त पदहरू प तत ि गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपदिछ । 

 

 

६.२ 

  

िलबी प्रतििेदन : सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ (ख) (२) वमोजजम तलवी प्रततवेदन पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी 
गनुिपनेमा कार्ािलर्ले कमचािरीहरूको तलवी प्रततवेदन पाररत नगरी रु. २ करोड ४१ लाख ९१ हजार तलब खचि लेखेको पाईर्ो 
। तलबी प्रततवेदन पाररत नहुूँदा ग्रेड रकम समेत एककन हुन सकेन । 

 

 

६.३ 

  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजजम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शति तथा 
सुपवधा सम्बजन्ध आधारभ त लसद्धान्त र मापदण्ड संघीर् कानुन बमोजजम हुने, दफा ८६ (२) बमोजजम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् 
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लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

तहले बनाएको कानुन बमोजजम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथि मन्त्रालर्को कार्ि संचालन तनदेलशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
बमोजजम अततररक्त समर् र बबदाको हदन काम गदाि अथि मन्त्रालर्बाट नमसि स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी हदनुपन े
र ७.४.१ को (५) बमोजजम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अथि मन्त्रालर्बाट स्वीकृतत ललनुपने व्र्वस्था छ । पाललकाले र्ो बर्ि 
प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आर्थिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

७ 

  

बजेट िथा कार्िक्रम  

 

७.१ 

  

सम्पवि हथिान्िरण: स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार पवर्र्गत कार्ािलर्को चल अचल 
सम्पपत्त, दातर्त्व तथा अलभलेख उक्त कार्ािलर्हरू समाहहत भएका पाललकामा स्वत्ः हस्तान्तरण हुने व्र्वस्था छ । र्सरी 
हस्तान्तरण हुने सम्प णि सम्पपत्तको अलभलेख तथा जजन्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्त लभत्र स्थानीर् तहले तर्ार गरी 
प्रततबेदन तर्ार गनुिपन ेव्र्वस्था गरेकोमा र्स पाललकाले सम्पपत्तको अलभलेख तथा जजन्सी लगत तर्ार नगरेको, कम््र्ुटर, 

ल्र्ापटप, पप्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनिचर जस्ता म ल्र्वान समानहरू जजम्मेवारी सारेको पाइएन । र्सरी जजन्सी 
मालसामानको आम्दानी नजनाउूँदा जजन्सी मालसामानहरू हराउने र हहनालमना हुन सक्ने हुूँदा खररद गररएका मालसामानहरूको 
प्रकृतत अनुसार सम्बजन्धत जजन्सी खातामा आम्दानी जनाई जजन्सी खाता अद्र्ाबर्धक गनुिपदिछ ।  

 

 

७.२ 

  

सरकारी िथा साििजतनक जग्गा संरक्षण, उपर्ोग िथा हक हथिान्िरण- स्थानीर् सरकार सच चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा 
गाउूँपाललका तथा गाूँउपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सरकारी सामुदातर्क तथा साविजतनक सम्पपत्तको रेखदेख, ममित सम्भार र 
संरक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ । पाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको साविजतनक सम्पपत्तको ममित सम्भार एवं संरक्षण गरेको/अलभलेख 
राखेको पाइएन । पाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सम्पपत्तको रेखदेख ममित सम्भार एवं संरक्षण गरी अलभलेख राख् नु पदिछ । 

 

 

७.३ 

  

प्रतििेदनः स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतले पाललकाको कोर्बाट खचि भएको 
रकमको चौमालसक प्रगतत त्र्स्तो अवर्ध समा्त भएको पन्र हदनलभत्र कार्िपाललकाको बैठकमा पेश गनुिपने, आफ्नो आर् र 
व्र्र्को पववरण प्रत्रे्क महहनाको सात गतेलभत्र साविजतनक गनुिपने, स्थानीर् सजचचत कोर्मा भएको आर्–व्र्र्को चौमालसक 
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लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

शीर्िकगत पववरण तर्ार गरी संघीर् अथि मन्त्रालर्, प्रदेश अथि मन्त्रालर्, मन्त्रालर् तथा राजटिर् प्राकृततक स्रोत तथा पवत्त 
आर्ोगमा पठाउनुपने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त व्र्वस्था बमोजजम प्रततवेदन गरेको देणखएन । ऐनको व्र्वस्थाको पालना हुनुपदिछ 
। 

८ 

  

कल्र्ाणकोर्  

कल्र्ाणकोर्– स्थानीर् सरकारसचचालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम स्थानीर् तहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा 
कार्िरत प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मालसक तलबबाट १० प्रततशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने 
रकम थप गरी जम्मा गनुि पने व्र्वस्था छ। पाललकाले र्स वर्ि पवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु. १० लाख 
िान्सफर गरेको छ। तर उक्त कोर्को संचालनसम्बन्धी पाललकाबाट कुनै ऐन कान नको व्र्वस्था भएको देणखएन। र्सरी 
कान नको व्र्वस्था नगरी पाललका अनुदानबाट सोझै कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम िान्सफर गनि लमल्ने नदेणखएकाले उक्त 
रकम कफताि ललई स्थानीर् तहको सजचचतकोर्मा दाणखला हुनुपने रु.  

१,०००,००० 

९ 

  

विविध खचि  

खाना तथा पवपवध खचि – स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम व्र्र्को बजेट अनुमान आन्तररक 
आर्को पररर्धलभत्र रही और्चत्र्ताको आधारमा पवपवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । तर पाललकाले र्स वर्ि खाना तथा पवपवधतफि  
मात्र रु.4377188/- खचि गरेको छ । आर्थिक सहार्ता – स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाट 
आर्थिक सहार्ता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान पवतरण गनि पाउन ेव्र्वस्था रहेको देणखदैंन । तर पाललकाले र्स वर्ि 
रु.8,22,227/- आर्थिक सहार्ता पवतरण गरेका छन   । आर्थिक सहार्ता खचि लेखे्न कार्िमा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । 

 

१० 

  

बैक हहसाब ममलान  ४२६,६२० 
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लमतत 
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बैक हहसाब लमलान नगरेको – स्थानीर् तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजजम स्थानीर् तहले आफ्नो 
कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर्को लसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाूँचामा राखु्नपने उल्लेख छ 
। सो बमोजजम मालसक रुपमा स्रेस्ता र बैक खाताको हहसाब लमलान पवबरण तर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् तहले पशे गरेको पववरण 
अनुसार प ूँजीगत खातामा रु.11903 र चालु खातामा रु.414717 शे्रस्ता भन्दा बैङ्क घटी देणखएकोले सो को बैंक हहसाब लमलान 
हुनुपने रु. 
लस.नं. खाताको नाम शे्रस्ता अनुसार बाूँकी बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार 

बाूँकी 
फरक कैकफर्त 

1 संर्चत कोर्    - 
2 पववध कोर् खाता    - 
3 आकजस्मक कोर् खाता    - 
4 प ूँजीगत खाता    बैङ्क घटी 
5 धरौटी खाता    - 
6 चालु खाता    बैङ्क घटी 
7 पवपद व्र्वस्थापन 

कोलभड 

   - 

 

जम्मा   



 

११ 

  

कानून तनमािण सचचालन  

 

११.१ 

  

न्र्ातर्क सलमतत – स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देणख ५३ सम्म न्र्ातर्क सलमततको अर्धकार क्षेत्र तथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रकक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमततमा परेको उजुरीमध्रे् मेललमलाप प्रकृततका आधारमा पववाद दताि भएको 
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३ महहनालभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्रा्त पववरण अनुसार गतबर्ि फर्छिर्ौट वा कारबाही 
ककनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाूँकी 10 वटा रहेको र र्ो बर्ि जम्मा 19 वटा पववाद गरर जम्मा 29 वटा पववाद दताि भएकोमा र्ो 
वर्ि 14 वटा मात्र फर्छिर्ौट भई 15 वटा बाूँकी रहेको पाइर्ो।बाूँकी रहेको उजुरीको समर्मै कारबाही ककनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपछि। 

११.२ 

  

कान न र सचचालन जस्थतत– स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहहरूले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र 
लभत्रका पवर्र्मा ऐन तथा सोको अर्धनमा रही तनर्म तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े
व्र्वस्था छ । जसअनुसार स्थानीर् तह सचचालनको लार्ग संघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्बाट ३९ नम ना 
कान नहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पाललकाले हालसम्म १८ वटा ऐन, ५ वटा तनर्मावली, ४० वटा कार्िपवर्ध, ६ वटा 
तनदेलशका र २ वटा नम्सि समेत लगार्त ७१ वटा कान न तनमािण गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ ।  

 

 

 

१२ 

  

खररद व्र्िथथापन  

 

१२.१ 

  

और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा बबस लाख रुपैर्ाूँसम्मको और्र्धजन्र् 
मालसामान उत्पादकले राजटिर् स्तरको समाचार पत्रमा स चना प्रकाशन गरी तोकेको बबक्री म ल्र्मा सोझै खररद गनि सककन े
व्र्वस्था छ ।आ.व. 2077/78 मा पाललकाले रु 2731377 को और्धी खररद गरेकोमा उक्त प्रकक्रर्ा वेगर रु.1469024 का और्र्ध 
सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धमा देणखएका व्र्होरा देहार् अनुसार छन   

• खररद गरेका उक्त और्र्ध कुन और्र्ध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको म ल्र् राजटिर् पत्रपबत्रकामा प्रकाशन 
समेत भएको नदेणखएको,  

• आप तति हुन ेऔर्र्ध डव्लु.एच.ओ. सहटफइड हुनुपन ेऔर्र्धको उत्पादन लमतत, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समा्त लमतत उल्लेख 
गरी सम्बजन्धत पवर्र् पवज्ञबाट मुचुल्का उठाई राखे्न नगरेको तथा उक्त  

• और्र्ध बबक्रीको लार्ग होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको,  
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• आप तति भएका और्धी एंवम सजजिकल समान स्टोर दाणखला हुनुअतघ स्पेशीकफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको 
कारण और्र्धको गुणस्तर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्ककन गनि सककएन । 

• और्र्धको जजन्सी ककतावमा आम्दानी बाूँध्दा खररद गरेको र जजल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्र्वजस्थत 
रुपमा आम्दानी बाूँध्ने नगरेको,  

• और्र्धको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पने एकमुटट घटाउने गरेको । तसथि और्र्धको खररद, आप ती, 
दाणखला तथा खचिको पववरण अद्र्ावर्धक हुने गरी अलभलेख राखे्न, तोकीएको गुणस्त अनुसारकै और्र्ध प्रा्त भएको 
नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खररद गररएको और्र्धको पववरण खुल्ने गरी अलभलेख राखे्न तथा आर्थिक वर्िको 
अन्त्र्मा बांकी रहेको और्र्धहरु जजम्मेवारी जजन्सी अलभलेख व्र्वजस्थत गनेतफि  ध्र्ान हदनुपदिछ । 

१२.२ 

  

मालसामानको गुणस्तर परीक्षण्ः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका 
मालसामान सम्झौतामा उजल्लणखत प्रापवर्धक स्पेलसकफकेशन र गुणस्तर बमोजजमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि 
गराउनु पने, तनरीक्षण वा परीक्षण गने तनकार्, अर्धकारी वा सलमततले तनरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपतछ स्वीकृत र अस्वीकृत 
मालसामानको पववरण उल्लेख गरी तनरीक्षण प्रततवेदन तर्ार गनुिपने, त्र्स्तो प्रततवेदनमा जाूँच भएको मालसामानको नाम, 

प्रततशत, स्पेलसकफकेशन, तनरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्धमा देणखएका उल्लेखनीर् 
व्र्होरा तनम्नानुसार छन  ्ः - कार्ािलर्मा मालसामान प्रा्त भएपतछ खररद सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार स्पेलसकफकेशन तथा 
गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड पुरा गरे नगरेको खुल्ने गरी परीक्षण स ची सहहत तनर्मको व्र्वस्था बमोजजम प्रापवर्धक 
स्पेलशकफकेशन तथा गुणस्तर सम्वन्धी सति पुरा गरे नगरेको प्रततवेदन पेश गन े गरको पाइएन । तसथि मालसामानको 
प्रकृततअनुसार तुलनात्मक ताललका वा परीक्षण स ची (check list) सहहतको प्रततवेदन प्रा्त गरी मालसामान दाणखला तथा 
भुक्तानी गने व्र्वस्था लमलाउनु पने देणखन्छ । - देहार्का मालसामान खररद गरी सम्वजन्धत आप तत िकतािलाई भुक्तानी गरेकोमा 
तनरीक्षण÷परीक्षण गनि गठन गररएको बोडिले तर्ार गनेगरेको खोलुवा फाराम समेत नललई भुक्तानी गरेको उदाहरण देहार् 
अनुसार रहेको छ्ः 
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गो.भौ. र लमतत मालसामानको नाम बबके्रता भुक्तानी रकम 
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साविजतनक परीक्षण - स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजजम स्थानीर् तहले साविजतनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी, हदगो र भरपदो वनाउन कार्िक्रमको सामाजजक परीक्षण अन्तगित साविजतनक परीक्षण र साविजतनक सुनुवाई गनुिपन े
व्र्वस्था बमोजजमको कार्ि भएको पाइएन । साविजतनक परीक्षणको अभावमा आर्थिक कारोबारमा जवफदेहहता र पारदिलशताको 
प्रबद्र्धन गने कार्िमा बाधा पने देणखन्छ ।  

 

 

१३ 

  

आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली  

 

१३.१ 

  

आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणाली्ः स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजजम आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणाली तर्ार 
गरी लागु गनुिपनेमा लाग ुगरेको पाइएन। र्स सम्बन्धमा देणखएका अन्र् व्र्होराहरू तपलशल वमोजजम रहेका छन ।  

 

मन्त्रालर्को लमतत २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सचचालन सम्बन्धमा थप स्पटट पाररएको पररपत्रको दफा 
१७ बमोजजम र्स पाललका तथा पाललकामा समाहहत भएका सापवकका गाउूँ  पवकास सलमतत तथा नगरपाललकाको नाममा 
रहेको पेश्की तथा बेरुजु अलभलेख समार्ोजन भएको पाललकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फर्छ्रिर्ौट तथा बेरुजु 
सम्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा र्स पाललकामा समाहहत भएका साबबकका पवर्र्गत कार्ािलर्को बेरुज  लगत तथा सम्परीक्षणको 
अलभलेख पाललकाले र्कीन गरी अध्र्ावर्धक नगरेकोले पाललकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 
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• स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभ त त्र्ांक संकलन, अलभलेखांकन 
र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  

• पाललकाले एक आर्थिक वर्ि लभत्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुस ची १४ वमोजजमको ढाूँचामा वापर्िक प्रततवेदन तर्ार 
गरेको पाइएन  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजजम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन नसकी बाूँकी रहेको रकम 
आर्थिक वर्िको अन्तमा स्थानीर् तहको संर्चत कोर्मा िान्सफर गनुिपनेमा आर्थिक वर्ि समा्त भए पश्चात   चालु खचि 
खातामा रू. ४४६२३८५७ प ूँजीगत खचि खाताबाट रू. ४९९६०१२१ र पवभाज्र् कोर्मा रु३२०७६२५१ समेत गरी जम्मा रू. 
१२६६६०२२९ मौज्दात रहेकोमा रु ९४५८३९७८।९० संर्चत कोर्मा िान्सफर गरेको लमतत २०७८।४।१५ मा म ल संर्चत 
कोर्मा िान्सफर गरेको छ । 

• पाललकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पाललकाबाट र्स वर्ि संचाललत कार्िक्रम तथा 
र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वापर्िक कार्िक्रम अनुसारको प्रगतत प्रततवेदन तर्ार गरेको पाइएन।  

• कार्ािलर्को शे्रटता र बैंकबीचको हहसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हहसाव लमलान पववरण तर्ार नगरेको 
कारण हहसाव लमलान भए नभएको सम्बन्धमा र्कीन गनि सककएन । 

• अन्तर सरकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजजम मध्र्कालीन खचि संरचना तर्ार गनुिपनेमा पाललकाले 
सो बमोजजमको मध्र्कालीन खचिको संरचना तर्ार गरेको पाइएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमश्ः स्थानीर् राजस्व परामशि सलमतत, स्रोत अनुमान 
र बजेट सीमा तनधािरण सलमतत र बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सलमतत गठन गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा पाललकाले उक्त 
सलमततहरू गठन गरेको पाइएन ।  

• पवर्र्गत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, ताललम, गोटठीतफि  बढी केन्रीत भई पवतरणमुखी 
रहेको पाइर्ो ।  
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• पाललकाले जजन्सी सामानको एकीकृत पववरण तथा सहार्क जजन्सी खाता अध्र्ावर्धक नगरी वडा कार्ािलर् तथा 
पवलभन्न संघ संस्थालाई पवतरण गरेको पाइर्ो ।  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका जजन्सी सामान अलभलेख पाललकाको म ल जजन्सी खातामा अध्र्ावर्धक गरेको पाइएन ।  

• साना तथा ठ ला सब ैतनमािण कार्िको नापी ककताब कम््र् टरबाट तर्ार गररएको लुजलशटमा भरी भुक्तानीको लेखासाथ 
राखे्न गरेको छ । कततपर् तनमािण कार्िलाई थप तनरन्तरता हदन वा अन्र् कारणले पतछ पतन पुनरावलोकन गनि पने 
भएकोले आवश्र्क परेको समर्मा उपलब्ध हुन सक्ने गरी संस्थागत स्मतृतको लार्ग डडजजटलाईज गरी वा अन्र् तवरले 
सुरक्षक्षत राख्न आवश्र्क देणखन्छ ।  

• कततपर् सडक तथा कुलो÷नहर तनमािण तथा ममितमा सो स्थानको चेनेज नं.उल्लेख गने नगरेबाट एकै कार्िको लार्ग 
दोहोरो भुक्तानी हुन सक्ने र तनमािणस्थलको अनुगमन तनरीक्षणमा द्पवपवधा हुने भएकोले जुनसकैु समर्मा पतन 
तनमािणस्थलको पहहचान हुने गरी चेनेज लगार्तका संकेतहरूलाई अतनवार्ि गनुिपदिछ ।  

• जुनसुकै तनमािणकार्ि, मालसामान, परामशि सेवा वा अन्र् सेवा खररदको लार्ग लागत अनुमान तर्ार गनुिपने व्र्वस्था 
रहेकोमा कार्ािलर्ले तनमािण तथा सेवा सम्बन्धी कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरेको भए तापतन लागत अनुमान वेगर 
फतनिचर, कार्ािलर् सामान, कम््र् टर आहद खररद गरेको देणखन्छ ।  

• जजन्सी तनरीक्षण प्रततवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पवलभन्न मालसामान ममित तथा लललाम गनुि पनेमा गरेको पाइएन 
।  

• म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (क) अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी 
सम्बजन्धत आन्तररक राजस्व कार्ािलर्लाई नहदई आर्थिक वर्िको अन्तमा मात्र हदइएको तथा इ हटडडएस नगरेको ।  

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्राज्तमा आइपने सम्भापवत जोणखमहरू पहहचान गरी तनराकरणको प्रर्ास गरेको अलभलेख नराखेको 
।  
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• कुनै रकम भुक्तानी हदूँदा ररत पुगे वा नपुगेको जाूँच गरी रलसद बील भपािइहरूमा लसललसलेवार नम्वर राखी कार्ािलर् 
प्रमुखले तोकेको कमिचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणणत गनुिपनेमा सो अनुसार 
गरेको पाइएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ खररद अनुसार गुरुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार 
गनुिपनेमा तर्ार गरेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजजम आर्थिक वर्ि शुरु हुनुभन्दा पन्र हदन अगावै पाललकाले 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको तनमािण सामग्री म ल्र्, ज्र्ाला, भाडा तथा अन्र् महशुलको स्थानीर् न्र् नतम दररेट तोक्नु पनेमा 
तोकेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लागु गनि सक्न े
व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाइएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू 
उपभोक्ता सलमततलाई हस्तान्तरण गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  

• संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पाललकाबाट संचालन भएका पवलभन्न र्ोजना तनमािण गनि गठन गरेका 
उपभोक्ता सलमतत उक्त ऐनको व्र्वस्था अनुसार मान्र्ता प्रा्त हुने गरी दताि गरेको पाइएन ।  

• सचचाललत र्ोजनाको स चना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेक्षक्षत र वास्तपवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन 
लगार्तका पवर्र्मा स्पटट गरी सरोकारवाला सहहतको साविजतनक सुनुवाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि 
गराउनु पनेमा अर्धकांशत्ः पालना भएको पाइएन।  

• वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीघिकाललन र्ोजना तर्ार नगरेको ।  

• पाललकाको पवकास तनमािण व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क प्रापवर्धक तथा प्रशासतनक कमिचारीको १२३ 
जनाको दरबन्दी रहेकोमा ११० जना मात्र पदप तत ि भएको पाइर्ो ।  
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• सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सचचालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनुसार नागररक वडापत्रमा उल्लेणखत सेवाहरूको 
कार्ािन्वर्न जस्थतत अनुगमन गनि अनुगमन संर्न्त्र तर् गरेको पाइएन ।  

• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजजम कार्ि पववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।  

• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोजजम तलवी प्रततवेदन पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गनुिपनेमा 
कार्ािलर्ले कमचािरीहरूको तलवी प्रततवेदन पाररत नगरी रू. २८ करोड ८ लाख ६८ हजार तलब खचि लेखेको पाइर्ो । 
तलबी प्रततवेदन पाररत नहुूँदा ग्रेडसमेत र्कीन हुन सकेन ।  

तसथि पाललकाले आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणालीलाई तोककए बमोजजम प्रभावकारी र पवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने 
तफि  ध्र्ान हदनुपने देणखन्छ ।  

१३.२ 

  

म.ले.प. फारमहरुको प्रर्ोग्ः सापवकमा रहेका म.ले.प. फारमहरुको सट्टा नर्ाूँ म.ले.प. नम्बरहरु २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं. 
९०१ देणख ९१० आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणालीसूँग सम्बजन्धत फारमहरु जस्तै आई.हट. तथा सफ्टवेर्रसूँग सम्बजन्धत अलभलेख, 

पररवारको दैतनक भ्रमण भत्ता सम्बन्धी अलभलेख, सवारी साधन तथा मेलशन प्रर्ोगको लगबुक, रलसद तनर्न्त्रण खाता, भ्रमण 
प्रततवेदन, कमिचारी दस्तखत नमुना अलभलेख आहद म.ले.प. फारमहरु आंलशक रुपमा प्रर्ोग गरेको देणखर्ो । कार्ािलर्को 
कार्िसम्पादनमा लमतजव्र्ता तथा प्रभावकारीता ल्र्ाउन कामको प्रकृततअनुसार फारमहरूको व्र्वजस्थत र प णि प्रर्ोग गनुिपन े
देणखन्छ । 
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भ्रमण खचि : लुजम्बनी प्रदेश अन्तगितका स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्ले पाउने सुपवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा 
भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ बमोजजम कार्ािलर्को काममा कमिचारी तथा पदार्धकारीलाई भ्रमण खचि भुक्तानी गदाि देणखएका 
व्र्होराहरु देहार् बमोजजम छन   .  

•  अर्धकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पटट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै कामका लार्ग भएको हो भनी सुतनजश्चत हुने पवश्वसनीर् आधार 
नदेणखएको ।  
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•  तनर्मानुसार भ्रमण अलभलेख खाता नरहेकाले पदार्धकारी तथा कमिचारीको भ्रमण सम्बन्धी एकककृत पववरण प्रा्त हुन 
नसकेको ।  

•  भ्रमण पश्चात   तोककए बमोजजम भ्रमण प्रततवेदन पेश नगरी अर्धकांश भ्रमणको भ्रमण खचि भुक्तानी गने गरेको ।  

•  कततपर् भ्रमणहरु पाललका वा कार्ािलर्सूँग असम्बजन्धत खचि भुक्तानी गने गरेको ।  

•  स्पटट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सहहतका पदार्धकारीको ७ हदनको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भुक्तानी गने गरेको ।  

अत्ः स्पटट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अर्धकांश ७ हदनको समर्ावधी राखी भ्रमण खचि भुक्तानी गरेको अवस्थाबाट भ्रमण खचि 
भुक्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देणखर्ो । त्र्सैले तोककएको कानुनी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमण खचिमा हुन सक्न े
अतनर्लमतता र दरुुपर्ोग तनर्न्त्रण गनि भ्रमण आदेश स्वीकृत गने पदार्धकारीले ध्र्ान हदनुपदिछ ।  
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बेरुजु लगिः बेरुजु लगतका लार्ग मलेप फारामको व्र्वस्था गररएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ देणख ८०५ सम्मका देहार्का 
म. ले. प. फाराम मध्रे् कार्ािलर्सङ्ग सम्बजन्धत म. ले. प. फाराम ८०१ – बेरुजु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बेरुजुको 
कार्ािलर्गत प्रततवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बेरुजुको केजन्रर् कार्ािलर्गत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बेरुजुको 
कार्ािलर्गत केजन्रर् प्रततवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – सम्परीक्षण गोश्वारा अलभलेख फाराम राखेकाेे पाइएन । र्समा सुधार 
हुनु पदिछ ।  
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बजेट िथा कार्िक्रम  

 

१४.१ 

  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान 
कार्िपाललकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते लभत्र पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तलभत्र 
सभाबाट पाररत गनुिपने र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ हदनलभत्र स्थानीर् तहका प्रमुखले प्रमुख 
प्रशासकीर् अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अजख्तर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था बमोजजम नगरेको छ । । र्स स्थानीर् तहमा 
उपप्रमुख श्री चक्रपाणी अर्ािलले लमतत २०७८।३।९ गते रू. १ अवि १८ करोड ३५ लाख ६५ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश 
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गरेकोमा २०७८।३।२३ गते पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमुखले २०७८।४।१ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतलाई 
बजेट खचि गने अजख्तर्ारी प्रदान गरेको देणखन्छ ।  
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अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्थानीर् आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा 
बजटे तथा कार्िक्रमको प्राथलमकीकरणका आधार तर्ार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी 
दफा ७१ बमोजजम बजेट पेश र पाररत गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहले र्ो बर्ि प वािधार नगर प्रमुख रू. ५० लाख 
र प वािधार नगर उपप्रमुख ५० लाख नगर प्रमुख र उपप्रमुख माफि त संचालन हुने र्ोजनामा बजेट राखी रू एक करोड खचि 
गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपाललकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रकक्रर्ामा तनर्न्त्रण गनुिपदिछ । 
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बजेट सीमा तनधािरण सलमतत : स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजजम पाललकामा प्रा्त हुने आन्तररक 
आर्, राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्रा्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्र् आर्को प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुललत पवतरणको खाका र 
बजेट सीमा तनधािरण गनि ७ सदस्र्ीर् स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सलमतत गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सलमततले 
आर्को प्रक्षेपण, साधनको सन्तुललत पवतरणको खाका, बजेटको क ल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा तनधािरण, बजेट तथा 
कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, पवर्र्क्षेत्रगत बजेट तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरू फागुन महहनालभत्र सम्पन्न गरी 
सक्नुपने र बजेट प्रक्षेपण गदाि बजेट वर्िपतछको थप दईु वर्िको समेत प्रक्षेपण तर्ार गनुिका साथै तर्ार भएको आगामी 
आर्थिक वर्िको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतले चैत १५ गतेलभत्र पाललकाका पवर्र्गत शाखा तथा वडा सलमततलाई 
उपलब्ध गराउनुपने कानुनी व्र्वस्था रहेकोमा पाललकाले सलमततको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनुसार बजेट 
सीमालगार्त क्षेत्रगत पवर्र् समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी तनर्म तथा कार्िपवर्ध तजुिमा एवं सोको पालनामा सम्बजन्धत 
पदार्धकारीको ध्र्ान जानुपदिछ ।  
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बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा : स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् बजेट तथा कार्िक्रम 
तजुिमा सलमतत गठन गरी आगामी वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, बजेट तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, पवर्र् क्षेत्रगत 
कार्िक्रम, र्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नहदई आपसी तादाम्र्ता तथा पररप रकता कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनुसार 
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सलमतत गठन गरेको भएता पतन आगामी आर्थिक वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, कार्िक्रमबीच 
पररप रकता कार्म गरेको समेत नदेणखएकाले बजेट तजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान हदनुपदिछ । 

१४.५ 

  

नीतत तथा मागिदशिन्ः नगरपाललकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीतत तथा मागिदशिन २०७७ असार ५ गते नगरसभामा प्रस्ततु 
गररएकोमा उक्त नीतत तथा मागिदशिनमा प्रस्तुत भएका पवर्र्वस्तुहरू मध्रे् कततपर् व्र्होराहरू र्स आर्थिक वर्िमा कार्ािन्वर्न 
गरेको पाइएन । नगरसभामा प्रस्तुत नीतत तथा मागि दशिनमा उल्लेणखत व्र्होराहरूको कार्ािन्वर्नको लार्ग नगरपाललकाले 
आवश्र्क पहल गनुि पन ेदेणखन्छ । नीतत तथा मागिदशिनमा उल्लेख भएका व्र्होराहरू कार्ािन्वर्न नभएका उदाहरण देहार् 
अनुसार छन  ्ः  

• हररर्ाली प्रवद्िधन कार्िक्रम तनर्लमत सचचलन गने  

• नगर प्रहरीको व्र्वस्था गरी पररचालन गने  

• वाणगंगा, कोइली र र्धरी नदी तनर्न्त्रण गरी जोणखममा रहेका वस्ती संरक्षणको लार्ग पहल गने  

• अस्थार्ी प्रकृततका हाट बजार र चोक चोकमा ठेलामा सामान राखी गररने फुटपात व्र्वसार् व्र्वस्थापनमा तनजी क्षेत्र 
समेतको सहकार्िमा व्र्वस्थापन गनि सक्ने गरी वडातहबाटै शुल्क संकलन गने  

• ल्र्ाण्डकफल्ड साइट तनमािण गने कार्िको थालनी गने  

• सडक दघुिटनाहरूलाई न्र् नीकरण गनि आकासेपुल तनमािणको लार्ग आवश्र्क पहल गने 

 

 

१४.६ 

  

क्षेत्रगि बजेट र खचिको स्थथतिः स्थानीर् तहको एकीकृत, समानुपाततक र हदगो पवकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपाततक बजेट 
पवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हुन्छ । र्स पाललकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खचिको जस्थतत देहार्अनुसार रहेको 
देणखन्छ । 
क्र.स क्षेत्र बजेट खचि खचि प्रतिशि  

१ आर्थिक पवकास  
.

२ सामाजजक क्षेत्र  
.
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३ प वािधार पवकास क्षेत्र  
.

 वातावरण तथा पवपदव्र्वस्थापन  
.

 संस्थागत पवकास र सेवाप्रवाह  
.

६ सुशासन तथा अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्र   

 कार्िसचचालन तथा प्रशासतनक खचि   



जम्मा   

उपरोक्त पववरण अनुसार सभाले पवतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामाजजक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 45.56 प्रततशत सामाजजक 
क्षेत्रमा र संस्थागत पवकास र सेवाप्रवाहमा सबभन्दा कम 0.3 प्रततशत मात्र खचि भएको देणखर्ो। 

१४.७ 

  

त्रैमासिक प ूँजीगत खर्चः आसथचक कार्चसिसि तथा सित्तीर् उत्तरदासर्त्ि सिर्मािली२०७७ को सिर्म १६(१०) बमोसजम स्िीकृत भएको कार्चक्रममा सिर्म 

३५ बमोसजम त्रैमासिक प्रगसत सििरण ििाई पेश गिनचपिे र त्रैमासिक कार्चलक्ष्र् तथा कार्चक्रम बमोसजम कार्चिम्पादि िम्पन्ि गरी कार्चक्रम कार्ाचन्िर्ि 

गिनचपिे व्र्िस्था छ । कार्ाचलर्ल ेउपलब्ि गराएको सििरण अिनिार प ूँजीगत िासषचक रु. करोड लाख हजार सिकािा भएकोमा प्रथम 

त्रैमासिकमा करोड लाख हजार अथाचत .प्रसतशतदोश्रो त्रैमासिकमा रु. करोड लाख हजारअथाचत .प्रसतशततेश्रो 

त्रैमासिकमा रु. करोड लाख हजार अथाचत .प्रसतशत र र्ौथो त्रैमासिकमा रु. करोड लाख हजार अथाचत 

.प्रसतशत खर्च गरेको दसेखएको छ । र्िरी िै अिार मसहिामा मात्र रु. करोड लाख हजार अथाचत .प्रसतशत खर्च दसेखिनले 

अिारमा आएर खर्चको र्ाप बढेको दसेखएकाले िन्तनसलत खर्च ब्र्िस्थापि भएको दसेखएि । स्िीकृत कार्चक्रम अिनिार त्रैमासिक रुपमा िन्तनसलत 

खर्च हुिे गरी कार्चक्रम कार्ाचन्िर्ि गररिन पदचछ ।



 

१४.८ 

  

स्थानीर् त्र्ाङ्क, अलभलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजजम स्थानीर्तहले 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभुत त्र्ाङ्क संकलन, अलभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने तथा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको शैक्षक्षक, 

भौगोललक अवस्था, प्राकृततक श्रोत अन्तगित खानी, जंगल तथा अन्र् श्रोत, प वािधार अन्तगित सडक, पुल, खानेपानी लगार्तको 
अलभलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहहतको पाललकाको प्रोफाइल तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । पाललकाले स्थानीर् त्र्ाङ्क सम्बन्धी 
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नीतत, कान न र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देणखएन । स्थानीर् तहका हरेक प्राथलमकीकरणका 
कक्रर्ाकलाप सचचालनमा त्र्ाङ्कले महत्वप णि भुलमका खेल्ने हुूँदा सोको संकलन र अलभलेख राखे्न कार्िमा पहल हुनु आवश्र्क 
छ । त्र्ाङ्कवेगर प्राथलमकतामा राणखएका र्ोजना, बजेट, प्रकक्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्चत साथिकता नपाउने हुूँदा र्स तफि  
पाललकाले अलभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान हदनुपदिछ । 

१५ 

  

विपद् व्र्िथथापन कोर्  

 

१५.१ 

  

जोखखम आंकलन र पूिि िर्ारी- कार्ािलर्ले कोलभड महामारी तनर्न्त्रणका लार्ग, आकलन गरी प वि तर्ारी र महामारी पतछ 
तनर्न्त्रण तथा रोकथामका लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको हुनुपदिछ । कार्ािलर्ले स्वास््र् शाखा प्रमुखको संर्ोज्वकत्वमा 
क्वारेन्टीन संचालक सलमतत, नगरप्रमुखको संर्ोजकत्वमा नगरस्तरीर् क्वारेन्टीन सलमतत तथा नगरस्तरीर् सी सी एम सी सी 
उल्लेख गरेको भएतापतन कोलभड महामारीबाट हुने जोणखम आंकलनका लार्ग तथा महामारी पतछ तनर्न्त्रण र रोकथामका 
लार्ग कार्िर्ोजना बनाएको देणखएन । 

 

 

१५.२ 

  

पवपद् व्र्वस्थापन कोर् – पवपद् जोणखम न्र् नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा पवपद् व्र्वस्थापनको 
लार्ग प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा पवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहन ेरकम तथा कोर्को सच चालन सम्बन्धी व्र्वस्था 
सम्बजन्धत स्थानीर् तहले बनाएको तनर्ममा तोककएबमोजजम हुने व्र्वस्था छ । पाललकासूँग गत वर्िको मौज्दात 
रु.1794858/- र्स वर्िको आम्दानी रु.5227000/- गरी कुल रु.7021585/- रहेकोमा र्स वर्ि रु.4117224/- खचि भई 
रु.2904634/- बाूँकी रहेको देणखन्छ । 

 

 

१६ 

  

मशक्षक दरिन्दी र पदपूति ि  

 

१६.१ 

  

समानीकरण अनुदानबाट लशक्षकको तलब भत्ता – अन्तर सरकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् तहलाई 
स्वीकृत दरबन्दी लभत्रका लशक्षकको तलब भत्ता बापत सशति अनुदान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । सापवकको जजल्ला लशक्षा 
कार्ािलर्बाट अनुमतत प्रा्त गरी सचचालनमा रहेका र कुनै पतन दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्रा्त नगरेका 
पवद्र्ालर्लाई लशक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैक्षक्षक सत्र २०७७ का लार्ग सहर्ोग अनुदान हदन सककने व्र्वस्था छ । तर 
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पाललकाले स्वीकृत दरबन्दीलभत्र नपरेका एवं पवद्र्ालर्ले गत पवगतदेणख नै आन्तररक स्रोतबाट तलब भत्ता व्र्होरेका 
लशक्षकलाई पवत्तीर् समानीकरण अनुदानबाट रु.3941000/- तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाईर्ो । 

१६.२ 

  

लशक्षक दरवन्दी र पदप तत ि - स्थानीर् तह अन्तगित रहेका सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुमा दरबन्दी अनुसार लशक्षकको पदप तत ि 
भई तनर्लमत पठनपाठनको व्र्वस्था हुनुपदिछ । र्स स्थानीर् तह अन्तगित पवलभन्न तहका ४७ सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुको 
लशक्षक दरवन्दी र पदप तत िको अवस्था एवं पवद्र्ाथीको संख्र्ा तनम्नानुसार रहेको देणखन्छ ।  

क्र.सं. विद्र्ालर्को नाम जम्मा 
दरिन्दी 

पदपूति ि पदपूति ि 
मध्रे् करार 

विद्र्ाथी संख्र्ा 

१ लसदाथि मा.पव.बुंची  





२ बाल मा.पव.वैररर्ा  





३ मनकामना संस्कृत पवद्र्ापपठ मा.पव.नन्दनगर  





४ पचच आधारभुत पवद्र्ालर् वैजलपुर  





५ जनता मा.पव. पपपरा  





६ कपपलवस्तु आधारभ त पवद्र्ालर् राजपुर  





७ वालज्र्ोतत आधारभ त पवद्र्ालर् क्टैर्ा  





८ गौरी भवानी मा.पव.भक्तौली  





९ द गािभवानी आधारभुत पवद्र्ालर् कमिहना  





१० कोहटर्ा आधारभुत पवद्र्ालर् गंगौललर्ा  





११ शाजन्त आधारभुत पवद्र्ालर् डुगंहवा  





१२ लसदाथि आधारभुत पवद्र्ालर् गजेहडा  





१३ बाणगंगा मा.पव.गजेहडा  
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१४ सरस्वती आधारभुत पवद्र्ालर् ठांटी  





१५ महेन्र मा.पव.कोपवा    

१६ अरार्ुवर्ि आधारभुत पवद्र्ालर् सेमरखोर  





१७ श्र्ामा आधारभुत पवद्र्ालर् म६ेेररर्ा  





१८ मा.पव.झण्डा   





१९ लक्ष्मणघाट मा.पव. लक्ष्मणघाट    

२० ज्ञानोदर् आधारभुत पवद्र्ालर् सुठौली  





२१ नवदगुाि आधारभुत पवद्र्ालर् मोततपुरडांडा  





२२ जनचेतना आधारभुत पवद्र्ालर् वनगाई  





२३ जनज्र्ोतत मा.पव.मोततपुर  





२४ जनसेवा आधारभुत पवद्र्ालर् मोमी  





२५ बाणगंगा मा.पव.लौगाई  





२६ जननी आधारभुत पवद्र्ालर् मधुवन  





२७ स र्ोदर् आधारभुत पवद्र्ालर् च्प्रगाउूँ   





२८ वरकततर्ा आधारभुत पवद्र्ालर् वालापुर  





२९ शुद्धोधनजनजीवन मा.पव.भलवाड  





३० वालकल्र्ाण आधारभुत पवद्र्ालर् वदिहवा  





३१ राम आधारभुत पवद्र्ालर् पडररर्ा  





३२ भरतापुर आधारभुत पवद्र्ालर्   
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३३ गौतमबुद्ध आधारभुत पवद्र्ालर् कुसुमडांडा  





३४ कामता मा.पव.करेललर्ा  





३५ जनकल्र्ाडा आधारभुत पवद्र्ालर् वालापुर  





३६ कोठीनदी आधारभुत पवद्र्ालर् गोगापुर  





३७ सरस्वती आधारभुत पवद्र्ालर् लखनपारा  





३८ शारदा आधारभुत पवद्र्ालर् मझौवा  





३९ बाल आधारभुत पवद्र्ालर् वनकट्टा  





४० ने.रा.आधारभुत पवद्र्ालर् अहहरौली    

४१ मदरसा अलइस्लाह कोरतर्ाचोक  





४२ ओदारी मा.पव.ओदारी    

४३ हेमराज मा.पव. हथौसा  





४४ स र्ोदर् मा.पव.वरवा  





४५ आदशि आधारभुत पवद्र्ालर् भड्डीहवा  





४६ आधारभुत पवद्र्ालर् घरवुर्धर्ा  





४७ जनसहर्ोग आधारभुत पवद्र्ालर् मैनहरा  





जम्मा 
 

 





दरबन्दी अनुसार पदप तत ि हुनु पदिछ । 
१७ 

  

वििीर् वििरण  

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१७.१ 

  

वििीर् वििरण–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउूँपाललका तथा नगरपाललकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन 
एक गतेदेणख आगामी वर्िको असार मसान्तसम्मको अवर्धलाई आर्थिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राखु्नपदिछ । 
सोही ऐनको दफा ६९ मा तोककए अनुसार गाउूँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो आर्थिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन 
गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा देणखएका व्र्होरा देहार् बमोजजम छन   ।  

• स्थानीर् तहको असार मसान्तको बैंक मौज्दात र स्रेस्ताको मौज्दात रू. १०२१८।८७ ले फरक देणखएको छ 
।नगरपाललकाले बैंक समार्ोजन हहसाब तर्ार गरी चेक साट्न वाूँकी रहेको पववरणा तर्ार गरी हहसाब फरक परेको 
कारण पेश गरेको छ ।  

• स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा कार्ािलर्ले स्थानीर् सजचचत कोर्मा भएको आर्व्र्र्को 
चौमालसक शीर्िगत पववरण तर्ार गरी संघीर् अथि मन्त्रालर्, प्रदेश अथि मन्त्रालर्, तथा राजटिर् प्राकृततक स्रोत तथा 
पवत्त आर्ोगमा पठाउनुपन ेव्र्वस्था रहेको छ। कार्ािलर्ले र्ो वर्ि सजचचत कोर्को चौमालसक हहसाव तालुक तनकार्मा 
पठाएको देणखएन। तहगत अनुगमन व्र्वस्थालाई कक्रर्ाशील बनाउन कान न बमोजजमका पववरणहरु तालुक 
तनकार्हरुमा पठाउनु पदिछ। 

• स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजजमको ढाूँचामा 
लेखा राखु्नपने व्र्वस्था गरेकोमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाूँचामा प्रततवेदन तर्ार गरी 
लेखापरीक्षणमा पेश भएन । 

त्र्सैले तोकेबमोजजमका पवत्तीर् पववरणहरू तथा खाताहरू अद्र्ावर्धक गरी आर् र व्र्र्को वास्तपवक जस्थतत देणखने गरी 
लेखांकन गनुिपदिछ । 
 

 

 

१७.२ 

  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजजम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन नसकी बाूँकी रहेको रकम आर्थिक 
वर्िको अन्तमा स्थानीर् तहको संर्चत कोर्मा स्थानान्तरण गनुिपने व्र्वस्था छ तर आर्थिक वर्ि समा्त भए पश्चात   चालु 

३२,०७६,२५१  



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

खचि खातामा रु.४,४६,२३,८५७.३४ पुूँजीगत खचि खातामा रु.४,९९,६०,१२१.५६ र पवभाज्र्कोर्मा रु.३,२०,७६,२५१ समेत गरी रु. 
१२,६६,६०,२२९.९ मौज्दात रहेकोमा २०७८ भदाेै ३१ गते रु ९४५८३९७८.९ मात्र संर्चत कोर्मा िान्सफर गरेको पाइर्ो । बाूँकी 
रकम ३,२०,७६,२५१ पवभाज्र् कोर्मा नै राखी संर्चत कोर्मा िान्सफर गरेको नपाइएकोले तनर्मानुसार संर्चतकोर्मा िान्सफर 
गरेको प्रमाण पेश गनुि रू. 

१८ 

  

उपिोक्िा सममति मार्ि ि खररद  

 

१८.१ 

  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार उपभोक्ता सलमततहरुलाई मेलशन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क 
नपने, श्रमम लक कार्िको जजम्मेवारी हदनुपने व्र्वस्था छ । गाउूँपाललकाले आर.लस.सी. फे्रम स्िक्चर सहहतका भवन, 

कल्भटिलगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरचना तनमािण कार्ि व्र्ावसातर्क र अनुभवी तनमािण 
व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रततस्पधाि माफि त गराउन उपर्ुक्त हुने देणखन्छ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन   : 
भौ.नं. / लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम भुक्तानी रकम 

५०-२०७८/३/३० श्र्ाम प्रा.बब. २ कोठे भवन तन.उ. स. ५ १७९५३३० 

४९-२०७८/ जन सेवा आ.बब. २ ३५९०००० 

४६-२०७८/ ओदारी मा.बब. भवन ममित उ. स. ११ १७९२००० 

४५-२०७८/ बाल कल्र्ाण आ.बब. ९ १८००००० 

३५-२०७८/३/२८ पचच आ.बब. २ १७९२००० 

२८-२०७८/३/ सुर्ोदर् आ. तह पवद्र्ालर् २ कोठे भवन तन.उ. स. ८ १८००००० 

३६८-२०७८/३/२९ ठाूँडी लसमाना देणख डाूँग नाली तन.उ.स. ४ २०००००० 

जम्मा रकम १४५६९३३० 
 

 

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१८.२ 

  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (११) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्ले तनमािण कार्ि 
सम्मन्न गररसकेपतछ सम्बजन्धत साविजतनक तनकार्ले खटाएको प्रापवर्धक कमिचारीबाट त्र्स्तो कामको जाचपास गराई 
भुक्तानी हदनुपने व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले देहार्का उपभोक्ता सलमततहरुबाट कार्ि गराएकोमा तनम्नानुसारका कार्िको 
स्वीकृत जजल्ला दर रेट तथा नम्सिबाट कार्म भएको दर रेट भन्दा बढी भुक्तानी गरेको असुल गनुिपने रु  

भौ.नं./लमतत र्ोजनाको नाम कामको पववरण एकाई पररमाण 

भुक्तानी 
हुनुपने 
दर 

भुक्तानी 
दर 

बढी 
भुक्तानी 
दर 

बढी 
भुक्तानी 
रकम 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

     

१७-२०७८/३/२९ राजपुर दगुाि मजन्दर तनमािण उ. स. १ ग्रावेल घ.मी. २३८ २३१७ २३५२ ३५ ७४९७ 

क्रसर र्गट्टी घ.मी. २४४ २९७० ३०७३ १०३ २२६१९ 

prime coat ललटर २१२५ ९१ १४९ ५८ ११०९२५ 

tack coat ललटर १७०० ८८ १४९ ६१ ९३३३० 

premixed 

carpet 
घ.मी. ३९.९५ ९२७९ १२८७३ ३५९४ १२९२२२ 

८-२०७८/३/२३ पवश्वम चोक दणख सहकारी कल्भटि उ.स. २ M20 घ.मी. १९.४५ १०१८० १२१३१ १९५१ ३४१५२ 

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

     

५१-२०७८/३/३० मनकामना संस्कृत पवद्र्ापीठ उ. स. २ M20 घ.मी. ४८.५७ १२६२७ १४३४७ १७२० ७५१८६ 

५०-२०७८/३/३० श्र्ाम प्रा.बब.  M20 घ.मी. ५०.०७ १२६२७ १४३४७ १७२० ७७५०८ 

४९-२०७८/३/३० जन सेवा आ.बब. ४ M20 घ.मी. ९१.३८ १२६२७ १४३४७ १७२० १४१४५७ 

४६-२०७८/३/३० ओदारी मा. बब. ममित सलमतत  M20 घ.मी. ३०.९७ १२६२७ १४३४७ १७२० ४७९४१ 

४५-२०७८/३/२९ बाल कल्र्ाण आ बब ९ M20 घ.मी. ५०.३३ १२६२७ १४३४७ १७२० ७७९११ 

४४-२०७८/३/२९ जन पप्रर् टोल पवकास संस्था ७ M20 घ.मी. ८२.६५ १२६२७ १४३४७ १७२० १२७९४२ 

गाूँउपाललका प जीगत  

३६८-२०७८/३/२९ ठाूँटी लसमाना देणख शाजन्त डाूँडा पक्की नाला तन.उ. स. ४ M15 
 

१३६.७७ ९००८ १०१२८ ११२० १३७८६४ 

३५-२०७८/३/२८ पचच आ.बब.  M20 घ.मी. ४३.७१ १२६२७ १४३४७ १७२० ६७६६३ 

१,४१२,९६७ 

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

३३-२०७८/३/२८ जननी आ.बब. २ कोठे भवन तन. उ. स. ८ M20 घ.मी. ३३.०२ १२६२७ १४३४७ १७२० ५१११५ 

२८-२०७८/३/२७ सुर्ोदर् आ. तह २ कोठे भवन तन.उ. स.८ M20 घ.मी. २८.४ १२६२७ १४३४७ १७२० ४३९६३ 

गाूँउपाललका प जीगत  

     

२७२-२०७८/३/११ प्रततडाूँडा नाली तन उ स ५ M15 घ.मी. २४.५५ ९००८ १०२१६ १२०८ २६६९० 

२४४-२०७८/३/४ सानो गल्हा गाूँउमा पक्की नाली तन उ स १० M15 घ.मी. ६९.५५ ९००८ १०२१६ १२०८ ७५६१४ 

२७३-२०७८/३/१३ बुनकलसर्ा राजबराजको घर अगाडी कुलो तन.उ.स. TMT/ छड के.जी. २२४ ११४ १२६ १२ २४१९ 

२७१-२०७८/३/११ डडउहार तथा गाूँउ घर जक्लतनक भवन तन. उ. स. ६ TMT/ छड 

 

६९० ११४ १२६ १२ ७४५२ 

२६६-२०७८/३/११ उत्तर चोततर्ा गाूँउमा कल्भटि तथा ग्रावेल  TMT/ छड 

 

६९३ ११४ १२६ १२ ७४८४ 

२६४-२०७८/३/९ लभरक थारुको घर देणख रामलाल पोख्रलेको घर सम्म पक्की 
नाली तन.उ. स.  

TMT/ छड 

 

८६४ ११४ १२६ १२ ९३३१ 

२६२-२०७८/३/९ बबरपुर ग्रावेल उ.स. १० TMT/ छड 

 

५६१ ११४ १२६ १२ ६०५९ 

२४६-२०७८/३/४ अधुरो लसचंाई ढोका नहर तनमािण उ.स. ९ TMT/ छड 

 

७२५ ११४ १२६ १२ ७८३० 

२४१-२०७८/३/४ दानापुर देणख धमिपुर जाने अधुरो कल्भटि तन.उ.स. १० TMT/ छड 

 

५२४ ११४ १२६ १२ ५६५९ 

२६०-२०७८/३/९ डहरचन्नी देणख पवचाडा सम्म बाटो र कल्भटि ग्रावेल उ.स. TMT/ छड 

 

१२६६ ११४ १२६ १२ १३६७२ 

२४७-२०७८/३/४ अधुरो लसचंाई ढोका नहर तन.उ.स.  TMT/ छड 

 

४१५ ११४ १२६ १२ ४४८२ 

जम्मा रकम १४१२९६७ 
 

१९ ५१ २०७८-
३-३० 

बढी िुक्िानी  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्ले हरेक ककस्ताको कामको 
प्रापवर्धक म ल्र्ांकन, बबल, भरपाई र खचि प्रमाणणत गन ेअन्र् कागजात त्र्स्तो सलमतत वा समुदार्को बैठकबाट अनुमोदन 
गराई सम्बजन्धत साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ। नगरपाललकाले संघीर् सशति प ूँजीगत शीर्िकबाट भवन तनमािण 
गनि मनकामना संस्कृत पवद्र्ापीठसूँग सम्झौता गरेको छ । कार्िसम्पन्न प्रततवेदनको बबल भरपाईमा ८ , १० र १२ mm को छड 

१२७,५५७ 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

खररद गरेकोमा नापी ककताबमा अर्धकतम १२ mm को छडको unit weight .८९ ले structure को क्षेत्रफलमा गुणन गरी १३९८.३७ 
के.जी. छडको भुक्तानी गनुि पनेमा १६ mm छडको unit weight १.५८ ले structure को क्षेत्रफलमा गुणन गरी २४८२.४९ के.जी. 
छडको भुक्तानी हदएको छ । खररद गरेको भन्दा फरक साइजको डण्डी म ल्र्ांकन गरी भुक्तानी हदएको कारणले बढी हुने 
१०८४.१२ के.जी. छडको प्रतत के.जी. रु ११७.६६ का दरले असुल गनुिपने रु  

 

२० 

  

बढी िुक्िानी  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्ले हरेक ककस्ताको कामको 
प्रापवर्धक म ल्र्ांकन, बबल, भरपाई र खचि प्रमाणणत गने अन्र् कागजात त्र्सतो सलमतत वा समुदार्को बैठकबाट अनुमोदन 
गराई सम्बजन्धत साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ। नगरपाललकाले देहार्का उपभोक्ता सलमततहरुबाट कार्ि 
गराएकोमा तनम्नानुसारको कामको तनमािण कार्िको बास्तपवक नाप जांच भन्दा बढी पररमाणको कार्िसम्मपन्न प्रततवेदन बनाई 
भुक्तानी हदएको असुल गनुिपने रु 

भौ.नं. /लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम कामको पववरण म ल्र्ांकन 
पररमाण 

भुक्तानी 
पररमाण 

बढी भुक्तानी 
पररमाण 

दर बढी भुक्तानी 
रकम 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

     

२०-२०७८/३/३० कपपल बस्तु जेलसस  टार्लको काम १६५.६ २१५.६ ५० २०१० १००५०० 

१६-२०७८/३/२९ ओदारी सामुदातर्क भवन तन उ स १ TMT छड १०१५ १२८८ २७३ ११७ ३१९४१ 

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम 

     

४९-२०७८/३/३० जनसेवा आ.बब. TMT छड १०६४५ १०७६० ११७ ११७ १३६८९ 

नगरपाललका प ूँजीगत  
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४ 

TMT छड ५४१२ ६१०६ ६९४ १२६ ८७४४४ 
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जम्मा रकम २३३५७४ 
 

२१ 

  

उपिोक्िा सममतिबाट तनमािण कार्ि  

 

२१.१ 

  

अततररक्त वेटटेज्ः नेपाल सरकारको स्वीकृत दर पवश्लेर्ण नम्सि नं. ७.५ अनुसार आर.सी.सी. सम्बद्ध कार्िका लार्ग फलामे 
डण्डीको कहटङ्ग बेजण्डङ्ग तथा ्लेलसङ्ग समेतका लार्ग ५ प्रततशतसम्म थप गरी पररमाण गणना गनि सककने उल्लेख छ । 
उदाहरणको लार्ग देहार्को तनमािण कार्िको नापी ककताव परीक्षण गदाि फलामे डण्डीको क ल पररमाण गणना गदाि ल्र्ापपङ्ग 
उल्लेख गरी १५ प्रततशत थप गरेर प्रततकेजी डण्डीको म ल्र् रू. १२६.८१ कार्म गरेको पाइर्ो । नम्सि अनुसार ५ प्रततशत 
मात्र थप गदाि ११७.६६ मात्र हुने हुूँदा प्रतत केजी रू. ९.१५ बढी भुक्तानी भएको छ । स्वीकृत नम्सि अनुसार ५% वेटटेज 
भन्दा बढी अततररकत वेटटेज समावेश गरेको रकम असुल गनुि पने रू. 
भौ.नं. र लमतत पववरण डण्डीको पररमाण बढी दर जम्मा रकम 

१५९–२०७८।३।१५ मोमीटोल लसचंाई नहर १३२५.५४ ९.१५ १२१२८.६९ 

११८–२०७८।३।२३ कपपलधाम बाल उद्धान ५४०.९३ ९.१५ ४९४९.५१ 

जम्मा 
   

१७०७८.२ 
 

१७,०७८ 

 

२१.२ 

  

सडक पवभागको सडक र पुलको कामको लार्ग दर पवश्लेर्ण नम्सि नं.१३.१ मा Prime Coat, १३.२ मा Track Coat र १३.९ मा 
Premix को लार्ग कामदार, मेटररर्ल र इजक्वपमेन्टको नम्सि उल्लेख छ । सडक पवभागको नम्सि अनुसार प्राइम कोटि रू. ९१, 

ट्र्ाक कोटि रू. ८८ र पप्रमक्सको रू. ९२७९ हुन आउूँदछ । कार्ािलर्ले तर्ार पारेको दर पवश्लेर्णमा देहार् अनुसार बढी 
दरमा दर काम गरेकोले पाललकालाई तनमािण कार्िमा थप व्र्भार परेकोले असुल गनुि पने रू. 
भौ.नं. र लमतत उपभोक्ता सलमतत प्राइम कोटि ट्र्ाक कोटि पप्रमक्स बढी भुक्तानी 
१३७–२०७८।३।९ दक्षक्षण चोततर्ादेणख पपपरचौडा जोड्ने 

सडक 

२४३४.२ १५६.७७ १४९८.०५ १५६.७७ ५० १२३४०.६५ ४१६२००.७३ 

८४–२०७८।१।३ भरूलावास वसपाकि  सडक  ११२३.५ १४९.०४ ८४७.५ १४९.०४ १९.४९ १२८३३.१९ १८६२१०.५ 

९३–२०७८।२।६ बठनपुरादेणख झंगा सडक १०१३.८ १४९.०४ ७३८.८ १४९.०४ १७.७३ १२८७३.२३ १६७६६३. 

३,२५६,६९६.८ 
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बबर्र् बेरुजु रकम 

१५५–२०७८।३।१५ दगुाि मजन्दर भुर्ालटोल सडक १०५८.७५ १४९.७५ ८९२.३८ १४९.५९ २०.९७ १२८७३.२३ १९२५३४.२५ 

२६१–२०७८।३।२८ पठानपुरा तनवुवा सडक १३२.४ १४९.४९ १०४. १४९.५९ २.६ १२८७३.२३ २३४९४.४३ 

१८३–२०७८।३।२२ दगुाि मजन्दरदेणख बग्दी कुलो सडक २८८.७५ १४९.०४ २२५.९ १४९.०४ ५.३१ १२८३३.१९ ४९४२०.७३ 

३५५–२०७८।३।२७ पवटणु तघलमरेको घरदेणख सडक ४३१.९ १४९.५९ ३४८ १४९.५९ ७.७६ १२८७३.२३ ७४६२९.५७ 

३५३–२०७८।३।२७ लक्ष्मण खनालको घरदेणख सडक ८९५ १४९.५९ ५३७ १४९.०४ १९.९ १२८३३.१९ १५५९४४.९१ 

३३४–२०७८।३।२४ डाडा कुला तल्लो चौपारी सडक ५८९.५ १४९.५९ ४८९.०५ १४९.५९ ११.४९ १२८७३.२३ १०५९५७.१ 

१९४–२०७८।३।२४ झण्डादेणख डोहोटे जाने बाटो ५०३४.५ १४९.०४ ३४५२.८१ १४९.०४ ११५.०९ १२८३३.१९ ९१२०१३.६३ 

२०५–२०७८।३।२५ डडौलीदेणख बुद्ध मागिसम्म  ८२७.३५ १४९.०४ ७०७ १४९.०४ १६.५६ १२८३३.१९ १५००३२.०६ 

२१८–२०७८।३।२७ कमानन्दको घरदेणख सडक ४४९५.५ १४९.०४ ३७४७.०६ १४९.०४ ९३.६८ १२८३३.१९ ८२२५९५.८८ 

जम्मा 
       

३२५६६९६.८ 
 

२१.३ 

  

उपभोक्ता सलमतत दताि — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सलमततबाट कार्ि गराउने व्र्वस्था 
छ । संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनै पतन संस्था पवधानसहहत दताि नभएमा कान नी मान्र्ता हदन लमल्ने देणखदैन 
। पाललकाले र्ो बर्ि पवलभन्न ५५२उपभोक्ता सलमततसूँग सम्झौता गरी कार्ि गराई रु. ४६४६२२६७७ भुक्तानी गरेकोमा र्सरी 
कार्ि गनि गठन भएका उपभोक्ता सलमतत ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनुसार दताि भएको पाइएन । त्र्स्ता सलमततहरु स्थानीर् 
स्तरमा सचचाललत आर्ोजनाको तनमािण गनि अस्थार्ी रुपमा गठन हुने र कार्ि सम्पन्न पश्चात   सलमतत पवघटन हुने हुूँदा 
तनमािण कार्ि सम्पन्न भएका आर्ोजना सचचालन तथा ममित सम्भारमा ती सलमततलाई जजम्मेवार बनाउन कहठनाइ हुने र 
त्र्स्ता सलमततहरुले आर्व्र्को लेखापरीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थार्ी संर्न्त्रमाफि त   काम गने, गराउने गरी सुधार 
हुनुपदिछ । 

 

 

२२ 

  

उपिोक्िा सममति िर्ि   

 

२२.१ 

  

नम्सिको प्रर्ोग्ः सडक पवभागको सडक र पुलको कामको लार्ग दर पवश्लेर्ण नम्सि नं. २०.५ अनुसार Providing and laying, 

fitting and placing HYSD bar reinforcement in sub-structure complete as per Drawing and Technical Specifications for 1 ton 

१०१,३५३  
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को लार्ग दक्ष मजदरु ४ जना र अदक्ष मजदरु ९ जना आवश्र्क पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले तर्ार पारेको दर पवश्लेर्ण 
अनुसार दक्ष र अदक्ष १५।१५ जना राखेको कारण उक्त कार्िको लार्ग प्रततकेजी डण्डीको म ल्र् रू. १२६.८१ कार्म गरेको 
पाइर्ो । ज्र्ामी संख्र्ा नम्सि नं. २०.५ अनुसार राख्दा प्रतत केजी डण्डीको म ल्र् रू. ११४.७६ हुनेमा प्रतत के.जी. रू. १९.१४ 
दरले रू. १०१३५३.२७ बढी भुक्तनी भएको असुल गनुि पने रू.  

भौ.नं. र लमतत पववरण डण्डीको पररमाण बढी दर जम्मा रकम 

२२४–२०७८।३।२८ वरवा पोखरी दक्षक्षण नाली 
तनमािण 

९७४.८१ १२.०५ ११७४६.४६ 

२३१–२०७८।३।२९ बाूँणगंगा चक्रपथ तनमािण २६०९.४ १२.०५ ३१४४३.२७ 

२२४–२०७८।२।३० नाली तनमािण ४५०.४ १२.०५ ५४२७.३२ 

२२७–२०७८।२।३० कल्भटि तनमािण ४३७६.४५१०१३५३.२७ १२.०५ ५२७३६.२२ 

जम्मा 
   

१०१३५३.२७ 
 

२२.२ 

  

कजन्टन्जेन्सी खचिको अलभलेख: साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सूँग सम्बजन्धत अनुस ची 
१ मा तनमािण कार्िको लागत अनुमान तर्ार गदाि वकि  चाटि र स्टाफ खचिको लार्ग २ प्रततशत र अन्र् सानाततना खचिको 
लार्ग २ प्रततशत कजन्टन्जेन्सी खचि गनि सककने व्र्वस्था छ कार्ािलर्बाट र्ोजना कार्ािन्वर्न गन ेक्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम 
खचिबाट ३ प्रततशतका दरले बबलबाट र्स्तो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ािलर्ले आ.व २०७७/७८ मा कन्टीन्जेन्सी बापत 
रु ९३ लाख ७ हजार कट्टी गरेको छ । उक्त रकम मध्रे् रू. ५५ लाख ७९ हजार खचि भएको छ । र्सरी कट्टी गरेको 
रकमको कार्िक्रमगत कजन्टन्जेन्सी खचिको अलभलेख खडा गरी राखु्न पनेमा राखे्न गरेको छैन । 

 

 

२२.३ 

  

जहटलसंरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार उपभोक्ता सलमततहरुलाई मेलशन, औजार 
उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रमम लक कार्िको जजम्मेवारी हदनुपने व्र्वस्था रहेको छ । पाललकाले भवन, कल्भटि, सडक 
कालोपते्र लगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरचना तनमािण कार्ि समेत उपभोक्ता सलमततहरु माफि त   
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गराउने गरेको देणखर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ावसातर्क र अनुभवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपत्र प्रततस्पधाि मापिmत   गराउन 
उपर्ुक्त हुने देणखन्छ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन   : 
गो.भौ.नं./लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम कामको पववरण लागत अनुमान 

१७–२०७७।८।१९ बुद्ध रंगशाला कवडिहल  भवन १८०८०१६.४१ 

८४–२०७८।१।३ भलािवास वसपाकि  पजश्चम सडक कालोपते्र १४२८८७०. 
९३–२०७८।२।६ वठनपुरादेणख झंगा जोड्ने सडक कालोपते्र ११४०२२४. 
१५५–२०७८।३।१५ भुर्ालटोलको दगुाि मजन्दर सडक कालोपते्र १४३०२१३.३९ 

३६१–२०७८।३।२८ तनबुवा बठनपुरा जोड्ने सडक कालोपते्र ७१४६७१.५७ 

१८३–२०७८।३।२२ दगुाि मजन्दरदेणख बग्दी कुलोसम्म सडक कालोपते्र ३५८४६६. 
३५५–२०७८।३।२७ राजमागि जोड्ने सडक  कालोपते्र ७१४४३४.८४ 

३५३–२०७८।३।२७ लक्ष्मण खनालको घरदेणख सडक कालोपते्र १२८५८५६.५३ 

३३४–२०७८।३।२४ डाूँडा कुला ताल्लो चौपरी सडक कालोपते्र ७१४४००.४३ 

१९४–२०७८।३।२४ झण्डादेणख डोहोटे जानेबाटो  कालोपते्र ७१४४५१६.५६ 

२०३–२०७८।३।२४ मदन आर्श्रत भवन भवन ५००००० 
 

२२.४ 

  

सडक पवभागको सडक र पुलको कामको लार्ग दर पवश्लेर्ण नम्सि नं. ९.१ I (B) अनुसार सडक मागि अनुसार सबै प्रकारको 
माटो खन्ने काम इजन्जतनर्रको तनदेशन अनुसार रेखार्चत्र र प्रापवर्धक पवलशटटताहरू सहहत स्टम्प र अन्र् हातनकारक पदाथि 
हटाउनेकामको लार्ग नम्सि अनुसार मेलशनबाट ३६० घनलमटर माटो खन्ने कामको लार्ग प्रतत घंटा ९.१२ ललटर इन्धन लाग्ने 
देणखन्छ । देहार् अनुसारका उपभोक्ता सलमततले म ल्र्ांकन साथ पेश गरेको वील भपािइ अनुसार डोजर प्रर्ोग गरेवापत तनमािण 
व्र्वसार्ीको वील पेश गरेको र र्सको साथमा इन्धनको छुट्टै वील समावेश गने गरेको पाइर्ो । कार्ािलर्ले खन्ने कामको 

१६७,६०२ 
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म ल्र्ांकन गदाि प्रतत घनलमटरको दरमा गने गरेको र सो बमोजजमको रकम पुर्ािउन उपभोक्ताले हेभी इक्र् पमेन्ट प्रर्ोग र 
इन्धनको बील समावेश गने गरेको छ । इन्धनको वील छुट्टै समावेश गदाि तनमािण व्र्वसार्ीले म .अ.कर पवजक इन्धनको 
म ल्र् बरावर घटीको पेश गने र भाडा वापतको रकम समेत असुल नभएको अवस्था छ । दर पवश्लेर्ण अनुसार प्रतत घंटा 
९.१२ ललटर इन्धन लाग्ने उल्लेख भए पतन लगबुक नराखेको कारण वास्तपवक इन्धन खपतको अवस्था एकीन गनि सक्ने 
अवस्था छैन । कार्ािलर्ले इन्धन समेतको मेलशनको दर पवश्लेर्ण गरी दर तनधािरण गरेको अवस्थामा इन्धनको छुट्टै वील 
पेश गन ेकार्िले सरकारलाइ प्रा्त हुने म .अ.कर समेत घटी हुने भएकोले छुट्टै इन्धनको वील पेश गने कार्ि तनर्म सम्मत 
देणखएन । पाललकाले र्स्तो खचि तनर्न्त्रण गनुि पने देणखएको रू.  

 

गो. भौ.नं./ लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम म ल्र्ांकन डोजरको वील इन्धनको वील 

१०–२०७७।७।२४ शाजन्तटकुचज मधुवनधाम  ५००००० १८३६२५ ११५०००.४७ 

२१३–२०७८।३।२६ डुडरहवा नहर ममित १८३६२२.५७ ९५००० ५२६०१.५ 

जम्मा 
 

६४९१०० २७८६२५ १६७६०२ 
 

२३ १९४ २०७८-
३-२३ 

अर्िम आर्कर  

आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (१) ४ अनुसार म ल्र् अलभवदृ्र्ध करमा दताि भएको सेवाप्रदार्कलाई भुक्तानी गरेको सेवा 
शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलब पाूँच प्रततशतका दरले अग्रीम कर कट्टा गनुि पने व्र्वस्था छ । झण्डा लमल चोकदेणख 
डोहोटे जाने बाटो कालोपते्र वापत उपभोक्ता सलमततको नगद सहभागीता समेत रू. ७१ लाख ४२ हजार भुक्तानी भएको छ । 
उक्त भुक्तानीमा उपभोक्ता मलसततबाट आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) क अनुसार भुक्तानी रकमको १.५ प्रततशतले हुन े
रू. ७३८७८।– कर कट्टा गरेको भए पतन रू. २९३३८७७।– म ल्र् अलभवदृ्र्धकर वीजक (इन्धन वाहेक) पेश भएकोमा उक्त 
रकमको १.५ प्रततशतको दरले अग्रीम कर कट्टा गनि छुट भएको असुल गरिनु पने रू.  

४४,००८ 
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आन्िररक लेखापरीक्षण  
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आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् तहले आफ्नो आन्तररक कारोवार, आन्तररक जाूँच एवं आर्थिक कार्ि प्रणाली 
प्रभावकारी र व्र्वजस्थत गराउन आजन्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गनुिपने व्र्वस्था भएपतन आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा 
गठन भएको छैन । आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आर्थिक कारोवार अव्र्वजस्थत भई पवत्तीर् जोणखम वढ्ने 
संभावना रहन्छ । तसथि र्स पाललकाले आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी आर्थिक कारोवारको र्थाथिता एवं पवत्तीर् 
जोणखम न्र् नीकरण गने तफि  ध्र्ान हदनु पदिछ । 

 

 

२४.२ 

  

आन्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् तहले आर्थिक कारोबारको तनर्लमतता, 
लमतव्र्तर्ता, कार्िदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्रे्क चौमालसक समा्त भएको एक महहना लभत्र आन्तररक लेखापरीक्षण 
गराउनु पने उल्लेख छ । तर पाललकाले र्स वर्िको आर्थिक कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तसथि कानुनमा 
तोककए बमोजजम आर्थिक कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण गराई आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तफि  
ध्र्ान हदनुपदिछ । 

 

 

२५ 

  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम्ः कार्िक्रम अन्तगित कामका लार्ग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदातर्क आर्ोजना सचचालन गनि 
कुल तनकासा प्रा्त रु. 4770025/-मध्रे्बाट तनमािण सामग्री खररद तथा ढुवानी र कजण्टन्जेन्सी खचि बाहेक श्रलमक ज्र्ालामा 
मात्र रु.3850998/-खचि भएको देणखन्छ । रोजगार कार्िक्रममा आवद्ध हुनको लार्ग 688 जनाले तनवेदन हदएकामा जम्मा 688 

जना छनोट भएकोमा 590 जनालाई रोजगार उपलब्ध गराएको प्रततवेदन नगरपाललकाले तर्ार गरेको छ । पाललकाका 11 वटा 
वडा मध्रे् 9 वडामा र्ो कार्िक्रम संचालन भएको जानकारी नगरपाललकाले हदएको छ । पाललकाको 9 वटा वडामा सचचाललत 
कार्िक्रममा 590 जनालाई दैतनक ५१७ को दरले न्र्ुनतम ३५ हदन र अर्धकतम ६० हदनको रोजगारी हदएको पाइर्ो ।र्सरी 
सचचाललत कार्िक्रमको नापी तथा म ल्र्ांकन तर्ार गरे पतन कार्ि हदन र क ल कार्ि बीच तुलना गनि सक्ने अवस्था छैन । 
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आन्िररक आर्  
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आर्को अनुमान्ः स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण 
सलमततले पाललकामा प्रा्त हुने आन्तररक आर्समेतको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था छ । पाललकाले पेश गरेको आर्-
व्र्र्को अनुमानमा आन्तररक आर्तफि  मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमातनत रु.47568465/- प्रा्त हुने प्रक्षेपण 
गरेकोमा आर्थिक वर्ि २०७7।७8 मा रु.43494763/- अथाित अनुमान भन्दा 8.56 प्रततशत घटी आर् प्रा्त गरेको छ । आम्दानीका 
अन्र् स्रोतको पहहचान गरी आर्को अनुमान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बदृ्र्ध गनेतफि  पवशेर् ध्र्ान हदन आवश्र्क 
देणखएको छ । 
आन्तररक आर््ः स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा तनधािरण 
सलमततले पाललकामा प्रा्त हुने आन्तररक आर् समेतको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले आर्थिक वर्ि 
२०७६।७७ मा केन्रीर् अनुदानबाट गरेको खचिका तुलनामा आन्तररक आर्को जस्थतत देहार् बमोजजम छ ।  

केजन्रर् अनुदान केजन्रर् अनुदानबाट खचि आन्तररक आर् आन्तररक आर् प्रततशत 

675090000 425344492 43494763 10.23 

उपरोक्त पववरण अनुसार स्थानीर् तहमा प्रा्त केन्रीर् अनुदानबाट भएको खचिको तुलनामा आन्तररक आर्को हहस्सा 10.23 

प्रततशत मात्र रहेको छ । त्र्सैले पाललकाको आन्तररक आर् संकलनको दार्रालाई फराककलो पादै आन्तररक आर् बदृ्र्ध 
गनेतफि  ध्र्ान हदनुपने देणखन्छ । 
 

 

 

२६.२ 

  

स्थानीर् तहहरूको पवभाज्र् कोर् – प्रदेशहरुको आन्तररक आर् व्र्ावस्थापन गनि बनेको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, र्गट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्क मानोरचजन कर लागतका शुल्क तथा करको सङ्कलनबाट 
उठेको शुल्क मध्रे् साठी प्रततशतले हुने रकम स्थानीर्तहले स्थानीर् सजचचत कोर्मा राखी चाललस प्रततशतले हुने रकम 
मालसक रुपमा प्रदेश सजचचत कोर्मा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहले आर्थिक ऐन बमोजजम असुल गरेको देहार् 
अनुसारको रकम राजस्व वाूँडफाूँड गनुिपनेमा नगरेको पाइएकोले तनम्नानुसारको रकम सम्बजन्धत तनकार्लाई बाूँडफाूँड गरी 
पठाउनु पने रु.  

३१,२७१,३३२ 
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आर् शीर्िक संकललत रकम प्रदेशलाई पठाउनुपने प्रततशत पठाउन बाूँकी 
पवज्ञानप कर 505000 40% २०२००० 

दहत्तर बहतर शुल्क 77673329 40% 31069332 

जम्मा रकम 78178329 
 

31271332 
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कर तथा शुल्क असुली - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पपत्त कर र घरजग्गा 
कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल पवरौटी शुल्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीर्िकमा आर् अनुमान 
र असुली जस्थतत तनम्नानुसार रहेको देणखन्छ । 
आर् शीर्िक  अनुमान  असुली असुली प्रततशत 

सम्पपत्त बहाल तथा पट्टा बापतको कर  ३५,००,००० ५८,९१,१९१ .
भुलम वा मालपोत कर ८,००,००० ५,४२,४४२.०२ .
घरजग्गा बहाल कर ११,००,००० २९,३९,४३२.३७ .
व्र्वसार् कर २५,००,००० ३२,२०,७१० .
वहाल पवटौरी शुल्क ८,००,००० २५,२८,४२५.६५ .
कृपर् तथा पशुजन्र् वस्तु व्र्वसार् कर  २०,००,००० - 

अन्र् आर् कर ५,००,००० - 

सरकारी सम्पपत्तको बहालबाट प्रा्त आर् १०,००,००० १४,६२,९०० .
सरकारी सम्पपत्तको बाकक्रबाट प्रा्त आर् २५,००० - 

पवद्र्ुत सेवा शुल्क ५०,००० १,८६,९०० .
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अन्र् सेवा शुल्क तथा बबक्रीबाट  १,२०,००,००० १,१२,३९,८९६ .
लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी ७५,००० ५०,५०० .
अन्र् प्रशासतनक सेवा शुल्क १,००,००० - 

पाककि ङ शुल्क २०,००० - 

नक्सापास दस्तुर २५,००,००० २८,६७,४५० .
लसफाररस दस्तुर ६०,००,००० ८०,६६,२७६.४० .
व्र्जक्तगत घटना दताि दस्तुर १,००,००० ७०,३०० .
नाता प्रमाणणत दस्तुर २,००,००० २,००,९०० .
अन्र् दस्तुर ३,००,००० ९,७४,९९५ 

प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफत ५,००,००० ३४,६०,९६८ .
जम्मा  ३,४०,७०,००० ४४८१६५५९ .
पाललका लभत्र रहेका करदाताहरूको अलभलेख व्र्वजस्थत नरहेको एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने 
पररपाटी रहेकोले उजल्लणखत असुली र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देणखएन । तसथि आफ्नो क्षेत्रलभत्र करदाताको अलभलेख 
अद्र्ावर्धक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ । 

२७ 

  

विविध कार्िक्रम  

 

२७.१ 

  

पकेट विकास कार्िक्रमः गाईको साना व्र्वसातर्क कृर्ी उत्पादन केन्र (पकेट) पवकास कार्िक्रमको लार्ग नगरपाललकाले भौ 
नं २९०।२०७८।३।२८ बाट कृर्ी तथा पशु पवकास बहुउदेलशर् सहकारी संस्था लल लाई रु २४२०००० भुक्तानी गरेकोमा तनम्न 
व्र्होरा देणखर्ो्ः (क) प्रधानमन्त्री कृर्ी आधुतनकककरण पररर्ोजना कार्ािन्वर्न म्र्ानुअलको पररच्छेद ४ को दफा ४.१.४ अनुसार 

१९२,६५६ 

 



 

 



 

क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

उन्नत संख्र्ाको गाई कजम्तमा १०० हुनुपने र न्र्नुतम दधु उत्पादन प्रततहदन १००० ललटर हुनुपनेमा शे्रस्ता परीक्षणको क्रममा 
कृर्ी तथा पशु पवकास बहुउदेलशर् सहकारी संस्था लल सूँग दहुुनो गाई ५६ वटा ब्र्ाउने गाई १६ वटा र कोरेली गाई २२ वटा 
गरी जम्मा ९४ वटा गाई रहेको तथा प्रततहदन दधु उत्पादन पतन १००० ललटर भन्दा कम रहेको पाइर्ो ।नगरपाललकाले 
प्रधानमन्त्री कृर्ी आधुतनकककरण पररर्ोजना कार्ािन्वर्न म्र्ानुअलमा दएको मापदण्ड पुरा भएको सहकारीसूँग मात्र साझेदारी 
कार्िक्रम गनुिपदिछ । (ख) उक्त कार्िक्रमको लार्ग कृर्ी तथा पशु पवकास बहुउदेलशर् सहकारी संस्था लल ले रु ६०००००० को 
कार्िक्रम पेश गदाि नगरपाललकाले रु २४५५००० अथाित ४१% भुक्तानी हदने सम्झौतामा उल्लेख छ ।तर कार्िक्रमको बबल 
भरपाईको परीक्षण गदाि कृर्ी तथा पशु पवकास बहुउदेलशर् सहकारी संस्था लल ले जम्मा रु ५४३२५४७ को मात्र कार्िक्रम 
सम्पन्न गरेको देणखर्ो तर पाललकाले सम्झौता अनुसार खचि रकमको ४१% को हहसाबले रु २२२७३४४ मात्र भुक्तानी रु 
२४२०००० भुक्तानी हदएकोले बहढ भुक्तानी रकम कृर्ी तथा पशु पवकास बहुउदेलशर् सहकारी संस्था लल सूँग असुल गनुिपने रु  

२७.२ 

  

लघु उद्र्म विकास कार्िक्रमः गररबी तनवारणका लार्ग लघु उद्र्म पवकास कार्िक्रम संचालन तनदेलशका २०७७ को प्रकरण नं 
४१ (२) मा प्रपवर्धको कुल लागतको कजम्तमा २०% रकम उद्र्मी स्वर्मले व्र्होनुिपने व्र्वस्था छ ।पाललकाले भौ न ं
३३०।२०७८।३।२५ बाट २५ वटा लसलाई मेलसन रु १३०८४ का दरले रु ३२७१०० मा खररद गरी २४ जना उद्र्मीहरुलाई ताललम 
पश्चात २०% नललई हस्तान्तरण गरेको पाइर्ो ।कार्िक्रम संचालन तनदेलशकामा व्र्वस्था भए बमोजजम ती २४ जनाहरुबाट 
२०% का दरले हुन आउने रकम असुल गनुिपने रु  

६२,८०३ 

 

२८ 

  

कार्िक्रम खचि  

 

२८.१ 

  

पवतरणमुखी कार्िक्रम – स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ पवतरणमुखी खचिलाई तनर्न्त्रण गदै संघ तथा 
प्रदेश सरकारबाट प्रा्त रकमलाई स्थानीर् प वािधार पवकास तथा दीघिकालीन पुूँजी तनमािण हुने कार्िमा खचि गनुिपदिछ । र्स 
नगरपाललकाको आ व २०७७।७८ को पुूँजीगत बजेट शीर्िकबाट संघ संस्थाहरूलाई मागको आधारमा खचि लेखे्न गरको पाइर्ो 
।र्स्ता प्रकारका पवतरणमुखी कार्िक्रमबाट उत्पादकत्व वदृ्र्ध नहुने, पवतरण भएका सामग्रीको सदपुर्ोग नहुने हुूँदा राज्र्को 
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बबर्र् बेरुजु रकम 

लसलमत स्रोत साधनबाट सविसाधारण जनताले लाभ ललन नसक्न ेहुूँदा सस्तो खचि तनर्न्त्रण गनुि पदिछ । र्सका केही उदाहरण 
देहार् अनुसार छन   
भौ.नं. र लमतत कार्िक्रम  रकम 

१९६–२०७८।३।२३ नेपाल प वि प्रहरी संगठनको भवन 
तनमािण 

१५०००० 

२२५–२०७८।३।२८ नेपाल पत्रकार महासंघको भवन 
तनमािण सुधार 

५००००० 

१८६–२०७८।२।१८ हररर्ाली कृर्क सम ह (चम्पसेट 
मेलशन) 

४०००० 
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टेलललभजन तथा एफ.एम.लाई भुक्तानी– स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजजम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउूँदा 
सहभार्गतम लक, उत्पादनम लक र प्रततफल प्रा्त हुने प्रकृततका र्ोजना छनौट गरर प्राथालमकीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ । 
साथै पवतरणमुखी खचिलाई तनर्न्त्रण गदै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रा्त रकमलाई स्थानीर् प वािधार पवकास तथा दीघिकालीन 
प ूँजी तनमािण हुने कार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थापपत संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन 
लमल्दैन । र्स स्थानीर् तहले र्ो वर्ि बजेटमा समावेश गरी देहार्अनुसारका एफ.एम. रेडडर्ो तथा टेललभजनको स्टुडडर्ो 
तनमािण खचि, भवन तनमािणको लार्ग रु. २१ लाख भुक्तानी गरेको छ । पाललकाले प वािधार पवकास, जनताको जीवनस्तर उकास्न े
कार्िक्रम तथा स्थानीर् स्तरमा रोजगारी सजृना हुने कार्िक्रममा खचि गनुि पनेमा नाफाको उद्देश्र्ले तनजी स्तरमा संचालन 
हुने एफ.एम. रेडडर्ो तथा टेलललभजनको सुपवधाको लार्ग खचि गरेको छ । र्सवाट पवकास तनमािणमा खचि हुने बजेट नाफा 
म लक संस्थाको हहतको लार्ग खचि गरेको देणखएकोले र्स्तो खचिमा तनर्न्त्रण गनुि पने देणखएको रू 

शीर्िक भौ.नं. र लमतत एम.एम.को नाम वापत भुक्तानी रकम 

गा.पा. प ूँजीगतबाट २७–२०७७।९।२९ बुद्ध आवाज टेललभजन स्टुडडर्ो तनमािण ६००००० 

२,१००,००० 
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,, ६१–२०७७।११।१५ रेडडर्ो वाूँडगंगा भवन तनमािण ५००००० 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्िक्रम ६–२०७८।३।१५ वाूँणगंगा एफ.एम. छत ढलान १०००००० 

जम्मा 
   

२१००००० 
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गुणस्तर परीक्षण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनुसार साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गरेका 
मालसामान सम्झौतामा उल्लेणखत प्रापवर्धक स्पेलशकफकेसन र गुणस्तर वमोजजम भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि 
गराउनु पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहले तनमािण व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सलमतत माफि त कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहार् बमोजजम छन   । 
 

भौ.नं. लमतत उपभोक्ता सलमतत कामको प्रकृतत खुद भुक्तानी 
५५–२०७७।११।१२ ततनकुने लोहगररर्ा सडक पीसीसी २०००००० 

८५–२०७८।१।३ डडउहार टोलपवकास संस्था पीसीसी, आरसीसी १००००० 

९६–२०७८।२।९ कपपलधाम िस तनमािण सलमतत जस्ता, इटाको गारो ५००००० 

९८–२०७८।२।११ शाजन्तपकुचज मधुवनधाम 
गौशाला 

पीसीसी २७००००० 

११४–२०७८।२।१८ लसजिनलशल टोल पवकास संस्था पीसीसी, आरसीसी २५०००० 

११७–२०७८।२।१९ मार्ादेवी रंगशाला पीसीसी, आरसीसी ५००००० 

१४१–२०७८।३।११ शौचालर् तनमािण पक्की शौचालर् तनमािण ४००००० 

१५८–२०७८।३।१५ मोमी कुलो तनमािण पीसीसी ९९९७२२ 

१८९–२०७८।३।२३ सामुदातर्क भवन पीसीसी, पवद्र्ुतीकण १५००००० 
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अन्र् कार्ािलर्को खचि्ः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ मा स्वीकृत बजेट रकम 
स्वीकृत तनकार्को लार्ग भएको र सोही अनुसार अन्र्त्र प्रर्ोजनमा खचि नगन े व्र्वस्था छ । इलाका प्रहरी कार्ािलर्, 
पपपरालाई कम्पाउण्ड वाल तनमािण वापत रू. ३ लाख खचि गरेको छ । र्स्तो खचिमा तनर्न्त्रण गनुि पदिछ । 
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गुणस्तर परीक्षण्ः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका मालसामान 
सम्झौतामा उजल्लणखत प्रापवर्धक स्पेलसकफकेशन र गुणस्तर बमोजजमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु पन े
व्र्वस्था छ । देहार् अनसुारका र्ोजनाको काममा PCC 1:1.5:3 for RCC कार्ि गन ेगरी लागत अनुमान तर्ार गरी उपभोक्ता 
सलमततबाट काम गराएकोमा सो कामको ल्र्ाव टेटट ररपोटि पेश नभएकोले कामको गुणस्तर सम्बन्धमा एकीन गनि नसककएको 
रू. 
िौ.नं. ममति र्ोजनाको नाम कूल िुक्िानी रकम पररमाण दर िुक्िानी रकम 

१५–२०७७।८।९ नाला तनमािण वाडि नं. ८ ४००००० १४.०८ १११८४.३३ १५७४७५.३७ 

६४–२०७७।१२।३ द बुद्ध रु्वा क्लवको भवन तनमािण २००००० १०.५९ १२१३१.६१ १२८४७८.६ 

८६–२०७८।१।३ वगनास खोलामा पुल तनमािण  १५००००० ५७.५३ १२१३१.६१ ६९७८९८.१६ 

११३–२०७८।२।१६ लक्ष्मणघाट दाहसंस्कार संरक्षण २०००००० ७६.६२ ११४३५.७८ ८७६२०९.४६ 

१३३–२०७८।३।४ बनगाइ जरूवा सडक ५६२००० १८ ११४३५.७८ २०५८४४.०४ 
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र्ोजना छनौट र कार्ािन्िर्न  

र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजजम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउूँदा 
सहभार्गतम लक, उत्पादनम लक र प्रततफल प्रा्त हुने प्रगततका र्ोजना छनौट गरर प्राथालमकीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ । 
सभाबाट स्वीकृत बापर्िक गाउूँ  पवकास र्ोजना २०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाि पाललकाले स्वीकृत गरी सचचालन गरेको अर्धकांश 
र्ोजना न्र् न बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने ककलसमले संचालन गरेको पाइएन । पाललकाले र्स वर्ि संचालन गरेका 
र्ोजना देहार् अनुसार छन    

रु १ लाख सम्म रु १ लाख देणख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेणख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देणख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको 

116 121 133 69 115 

उपरोक्त पववरण अनुसार पाललकाले र्स वर्ि जम्मा 554 र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मुतनका मात्र 16 वटा 
र्ोजनाहरु रहेका छन   । त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाि कार्ािलर्को जनशजक्त वर्ै भरर र्ोजना 
व्र्वस्थापनमा खहटनु पने, संचाललत र्ोजनाबाट चालु प्रकृपत्तका कार्िमा बढी खचि भई लागत प्रभावी नहुने तथा तनमािण कार्िको 
गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पने अवस्था तफि  ध्र्ान हदनु पदिछ । 

 

३० 

  

आर् ट्ठेक्का  

आर् ट्ठेक्का्ः बाणगंगा खोला वनकररर्ा नाकाको ढंुगा , बालुवा, र्गट्टीको 2077/10/29 मा भएको सम्झौता अनुसार रु 
1,19,99,999/- राजश्व असुली भएको पाइएन । 2078 जेटठ मसान्त सम्मको म्र्ाद भएको ठेक्का रकम ॐ सत्र्साई 
कन्सिकस्नबाट उठाउन पाललकाले पहल गनुिपने रु. 
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सेिाप्रिाह  
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सेवाप्रवाहको जस्थतत : स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र लभत्रका 
पवर्र्मा ऐन बनाउन तथा सोको अर्धनमा रही आवश्र्कता अनुसार तनर्म, तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार 1८ वटा ऐन, 5 वटा तनर्मावली 40 वटा कार्िबबर्ध 6 वटाूँ तनदेलशका र 2 वटा 
नम्सि गरी जम्मा 71 वाटा स्वीकृत गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वर्ि पाललकाबाट घर नक्सा दताि पास 618 वटाूँ 
भएको छ ।साथै जन्म दताि 3894 वटा, मतृ्र्ु दताि 699 वटा, बसाइूँसराइ 700 वटा, पववाह दताि 1140 वटा, सम्बन्ध पवच्छेद दताि 
34 वटा गरेको पववरण प्रा्त भएको छ । कालो पते्र सडक २5 ककलो लमटर रहेको छ र ग्राभेल सडक तनमािण 40 ककलो लमटर 
भएको पववरण प्रा्त भएको छ।साथै पाललकाले गतपवगत वर्िको 230 र र्ो वर्िको 215 गरी जम्मा 445 घरनक्सा पास गरेको 
पववरण हदएको छ । स्थानीर् सरकार सचचालन ऐन, २०७४ अनुसार पाललकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पजचजकरण 
बाहेकका अन्र् सेवा सचचालनमा सन्तोर् जनक देणखएन । 

३२ 

  

अनुदान फर्िाि  

 

३२.१ 

  

संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानुन एवं कार्िपवर्ध बमोजजम ती तनकार्बाट स्थानीर्तहमा प्रा्त हुने समप रक बाहेकका अनुदान 
खचि नभइ बाूँकी रहेको अवस्थामा सम्बजन्धत तनकार्मा कफताि गनुिपन ेव्र्वस्था रहेको छ । खचि नभइ बाूँकी रहेको देहार्को 
रकम सम्बजन्धत तनकार्मा कफताि गनुि पदिछ ।  

लस नं अनुदान लशर्िक कुल प्राज्त कुल खचि कफताि गनुिपने  कफताि भएको कफताि गनि बाूँकी रकम 

१ पवशेर् १८०००००० १७२३५८३२ ७६४१६८ ० ७६४१६८ 

२ संघीर् सस्रत ४६३९९०००० ४०४१०८६५९ ५९८८१३४० ५१६७३२५६ ८२०८०८४ 

जम्मा ८९७२२५२ 
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खाता रोक्का गरी तनकासा हदएको  

आथिकक कार्िपवर्ध तथा पवपत्तर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, 2077 को तनर्म 30(7) मा प्रदेश तथा स्थानीर् तहको पवतनर्ोजन 
एनले कफ्रज नहुने भनी तोकेको खचि लशर्िकमा बाहेक अन्र् बजेट लशर्िक अन्तरगत पने भुक्तानी हदनुपने रकम आर्थिक बर्ि 
समा्त हुनुभन्द ७ हदन भन्दा अगाडड भुक्तानी हदइ लेखा अद्र्ावर्धक गरी तनकासा बन्द गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स 
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पाललकाले संघीर् सरकार सशति अनुदान र पवशेर् अनुदानबाट संचाललत भएका तनम्न र्ोजनामा आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा 
रकम कफताि नगरी पवद्र्ालर्को खातामा रोक्का राखी तनकासा हदएको पाइर्ो । र्सरी आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा खचि हुन 
नसकेको रकम कफ्रज गनुिपनेमा सो नगरी तनकासा खचि लेखेको रु  

लस नं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा रकम 

१ जनता मा पव पपपरा  15000000 
  

15000000 
 

 


