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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन 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 रार्सर्हिको 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, बक्र्ौिा 
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 र्वपररि 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 बैंक 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 बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु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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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.३८५                                                                                      तमतिाः २०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

घोडाघोडी नगरपातलका,  
कैलाली । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले घोडाघोडी 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 पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रू.१५ करोड ७९ लाख ३६ हजार बेरुज ु देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रु.१ करोड ३० लाख ९१ हजार, 

प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.१० करोड ६१ लाख ८८ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.१ करोड २५ लाख ९८ हजार र पेश्की रु.२ करोड 
६० लाख ६० हजार बाँकी बेरुज ुरहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.२७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बरेुज ुबाकँी रहेकोमा र्स 
वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु.४३ करोड ७७ लाख 
७ हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक 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 लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 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 ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

घोडाघोडी नगरपातलका, कैलाली 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट 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 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
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अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 
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क्रम भौचर 

नम्बर 

भौचर र्मर्त र्बर्र् बेरुजु रकम 

१  
  

पररर्र्- स्थानीर् नेततृ्वको र्वका  गदै स्थानीर् शा न पद्धर्तलाई  ुदृढ गरी स्थानीर् तहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीणी र न्द्र्ार्र्क अभ्र्ा लाई  िंस्थागत गनि स्थानीर्  रकारको  िंचालन गने 
उद्देश्र्ले र्  नगरपार्लकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर्  रकारले  िंचालन गने कार्िमा  हकाररता  ह–अर्स्तत्व र  मन्द्वर्लाई प्रवद्धिन गनुि र स्थानीर्  रकारका काममा जन हभार्गता, 

उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शिता  ुर्नर्ित गरी नागररकलाई गुणस्तरीर्  ेवा प्रदान गनुि र्  पार्लकाको उद्देश्र् रहकेो छ ।नेपालको  ुदरू पर्िम प्रदेशको कैलाली र्जल्ला अन्द्तिगतको र्स घोडाघोडी 

नगरपार्लकामा १२ वडा, ६५ सभा सदथर्, ३०८.६३ वगि र्कलोर्मटर के्षत्रफल िथा ७५५८६ जनसंख्र्ा रहेको छ । 
लेखापरीक्षणका लार्ग पेश भएका आर्थिक कारोवार िंग  म्वर्न्द्धत र्वबरणहरु तथा नेपालकामहालेखापरीक्षकले जारी गरेको नेपाल लेखापरीक्षण व्र्बथथापन प्रणाली ( व्र्बथथापन िथा 
संर्ालन ) र्नदेर्शका, २०७८ NAMS बमोर्जम स्वीकृत लेखापरीक्षण र्ोजना, र्लर्खत प्रर्तर्नर्धत्व पत्र एविं लेखापरीक्षण नीर्त, मानदण्ड,मागिदशिन,र्नदेशन र लेखापरीक्षणका  ीमा 

 मेतको आधारमा नमनुा छनौट गरी लेखापरीक्षण  म्पन्द्न गरी तर्ार भएको लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रर्तवेदनको मस्र्ौदामा व्र्वस्थापनपक्ष िंग छलफल गरी कार्म भएका व्र्होरा 

लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रर्तवेदनमा  मावेश गरी जारी गररएको छ। लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षण र्नश्कर्ि  र्हतको प्रर्तवेदन जारी गनुि हो भने र्वत्तीर् र्ववरणको तर्ारी 

लगार्त म्पूणि आर्थिक कारोवारको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापनपक्ष ँग नै रहेको छ। 

 

२ 
  

आन्िररक र्नर्न्त्रण-  

स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोर्जम आन्द्तररक र्नर्न्द्त्रण प्रणाली तर्ार गरर लागु गनुिपनेमा लागु गरेको पाईएन। र्   म्बन्द्धमा देर्खएका अन्द्र् व्र्होराहरु तपर् ल 

बमोर्जम रहकेा छन । • स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनु ार आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको आधारभतु तथर्ािंक  िंकलन, अर्भलेखािंकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाईएन,  

• पार्लकाले एक आर्थिक वर्ि र्भत्र भएको आर्थिक कारोवारको अनु ुची १४ वमोर्जमको ढाँचामा वार्र्िक प्रर्तवेदन तर्ार गरेको पाईएन,  

• स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन न की बाँकी रहकेो रकम आर्थिक वर्िको अन्द्तमा स्थानीर् तहको  िंर्चत कोर्मा ट्रान्द् फर 

गनुिपनिमाआर्थिक वर्ि  माप्त भए पिात् पर्न चालु खचि खाता र पुजीगत खचि खातामा मौज्दात राखी  िंर्चत कोर्मा ट्रान्द् फर गरेको पाईएन 

• पार्लकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन ।  ाथै पार्लकाबाट र्  वर्ि  िंचार्लत कार्िक्रम तथा र्ोजनाको कार्ािन्द्र्वर्न र  ेवा प्रवाह  मेतको वार्र्िक कार्िक्रम अनु ारको 

प्रगर्त प्रर्तवेदन तर्ार गरेको पाईएन, 

• अन्द्तर  रकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि  िंरचना तर्ार गनुिपनेमा पार्लकाले  ो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचिको  िंरचना तर्ार गरेको पाइएन, 

• र्वर्र्गत क्षेत्रमा  िंचालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तार्लम, गोष्ठीतफि  बढी केन्द्रीत भई र्वतरणमरु्ख रहेको पाईर्ो, 

• पार्लकाले र्जन्द् ी  ामानको एकीकृत र्ववरण तथा  हार्क र्जन्द् ी खाता अध्र्ावर्धक नगरी वडा कार्ािलर् तथा र्वर्भन्द्न  िंघ  िंस्थालाई र्वतरण गरेको छ । खचि भएर जाने तथा नजाने र्जन्द् ी 

खाता कार्ािलर् प्रमखूबाट प्रमार्णत भएको पाइएन। र्जन्द् ी खाता कार्ािलर् प्रमूखबाट प्रमार्णत हुनुपदिछ । र्जन्द् ी र्नरीक्षण भएको छ तर उक्त प्रर्तवेदन अनु ार र्मनाहा तथा र्ललामीको कार्ि 

भएको पाइएन, 

• वडा कार्ािलर्मा रहकेा र्जन्द् ी  मान अर्भलेख पार्लकाको मूल र्जन्द् ी खातामा अध्र्ावर्धक गरेको पाईएन, 

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रार्प्तमा आइपने  म्भार्वत जोर्खमहरु पर्हचान गरर र्नराकरणको प्रर्ा  गरेको अर्भलेख राखेको पाइएन, 

• कुनै रकम भकु्तानी र्दँदा ररत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रर् द र्वल भपािइहरुमा र् लर् लेवार नम्वर रार्ख कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप  मेत लगाई 

दस्तखत गरी प्रमार्णत गनुिपनेमा  ो अनु ार गरेको पाईएन , 

 



•  ाविजर्नक खररद र्नर्मावर्ल २०६४ को र्नर्म ७ र ८ खररद अनु ार गुरुर्ोजना र वार्र्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपनेमा तर्ार गरेको पाईएन, 

• स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमोर्जम आर्थिक वर्ि शरुु हुनुभन्द्दा पन्द्र र्दन अगावै पार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको र्नमािण  ामाग्री मलू्र्, ज्र्ाला, भाडा तथा अन्द्र् 

महशलुको स्थानीर् न्द्रु्नतम दररेट तोक्नु पनेमा तोकेको पाईएन, 

• ठेक्काहरुको र्वस्ततृ र्ववरण देर्खने गरर ठेक्का खाता (म.ले.प.फा. निं. ५०७) र कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी खाता राखेको पाईएन, 
• स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनु ार  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली वनाई लागु गनि  क्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन, 
•  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली २०६४ को र्नर्म ९७ अनु ार र्  वर्ि कार्ि म्पन्द्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता  र्मर्तलाई हस्तान्द्तरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन, 

•  िंस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनु ार पार्लकाबाट  िंचालन भएका र्वर्भन्द्न र्ोजना र्नमािण गनि गठन गरेका उपभोक्ता  र्मर्त उक्त ऐनको व्र्वस्था अनु ार मान्द्र्ता प्राप्त हुने गरी दताि 

गरेको पाइएन, 

• वातावरण  िंरक्षणको एर्ककृत र्दघिकार्लन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन, 

•  ुशा न व्र्वस्थापन तथा  ञ्चालन र्नर्मावली २०६५ बमोर्जम नागररक वडापत्रमा उल्लरे्खत  ेवाहरुको कार्ािन्द्वर्न र्स्थती अनुगमन गनि अनुगमन  िंर्न्द्त्र तर् गरेको पाईएन, 

• र्नजामती  ेवा ऐन २०४९ वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लागु गरेको पाईएन, 

• कार्िपार्लका तथा  भाको र्नणिर्बाट पररवतिन भएका र्ोजनाहरुको कार्ािन्द्वर्न  म्बन्द्धमा प्रगर्त र्ववरण तर्ार गरेको पाइएन, 

• मन्द्त्रालर्को र्मर्त २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता  ञ्चालन  म्बन्द्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपत्रको दफा १७ बमोर्जम र्  पार्लका तथा पार्लकामा  मार्हत भएका 

 ार्वकका गाउँ र्वका   र्मर्त तथा नगरपार्लकाको नाममा रहकेो पेश्की तथा बेरुजु अर्भलेख  मार्ोजन भएको पार्लकामा कार्म गरी र्नर्मानु ार पेश्की फर्छ्र्ौट तथा बेरुजु  म्परीक्षण कार्ि 

गनुिपनेमा र्  पार्लकामा  मार्हत भएका  ार्बकका र्वर्र्गत कार्ािलर्को बेरुजू लगत तथा  म्परीक्षणको अर्भलेख गाउँपार्लकाले एर्कन गरी अध्र्ावर्धक गरेको पाईएन, 

त थि पार्लकाले आन्द्तररक र्नर्न्द्त्रण प्रणालीलाई तोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ  ेवा प्रवाह  ुदृढ बनाउन उल्लेर्खत व्र्होरामा  ुधार गनेतफि  ध्र्ान र्दनुपने देर्खन्द्छ । 

३ 
  

बजेट पेश िथा थवीकृर्ि- स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान कार्िपार्लकाबाट स्वीकृत गराईअ ार १० 

गते र्भत्र पेश गने र र् री पेश भएको बजेट छलफल गरी अ ार म ान्द्तर्भत्र  भाबाट पाररत गनुिपने र  ोही ऐनको दफा ७३ मा  भाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ र्दनर्भत्र स्थानीर् तहका प्रमखुले 

प्रमखु प्रशा कीर् अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अर्ततर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले र्मर्त २०७७।३।१० गते रु.८१ करोड ४१ लाख २३ हजारको बजेट  भा मक्ष पेश 
गरेकोमा र्मर्त २०७७।३।१५ मा बजेट पाररत भएको छ। र् ैगरी स्थानीर् तहका प्रमखुले प्रमखु प्रशा कीर् अर्धकृतलाई बजेट खचि गने २०७७।३।२१ मा अर्ततर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्द्छ । 
कानूनको व्र्वस्थाबमोर्जम बजेट पाररत भएको ७ र्दनर्भतै्र खचि गने अर्ततर्ारी र्दने कार्िलाई र्नरन्द्तरता र्दनुपदिछ ।  

 

४ 
  

र्ौमार्सक प ूँजीगि खर्ि र्थथर्ि- नगरपार्लकाले चौमार् क प्रगर्त र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमार् क कार्िलक्ष्र् तथा कार्िक्रम बमोर्जम कार्ि म्पादन  म्पन्द्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न 

गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनु ार पँूजीगततफि  बार्र्िक रु. ३१ करोड १ लाख ५ हजार र्नका ा भएकोमा प्रथम चौमार् कमा रु.४ करोड ४६ लाख ५३ हजार  
अथाित १४.४० प्रर्तशत, दोश्रो चौमार् कमा रु.६ करोड ३७ लाख ३६ हजार अथाित २०.५५ प्रर्तशत र तेश्रो चौमार् कमा रु.२० करोड १७ लाख १६ हजार अथाित ६५.०५ प्रर्तशत खचि 
गरेको देर्खएको छ भने अ ार मर्हनामा मात्र रु.१३ करोड ९४ लाख ८३ हजार अथाित ४४.९८ प्रर्तशत खचि भएको छ । र् री तेस्रो चौमा  तथा अ ार मर्हनामा पँूजीगत खचिमा चाप बढेकोले 

 



आर्थिक वर्िर्भत्र  म्पन्द्न भएका चालु तथा पूजीगततफि का र्वर्भन्द्न ७७ र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको रु. २ करोड २५ लाख ४५ हजार भकु्तानी र्दन बाँकी र्ववरणबाट देर्खएबाट  न्द्तुर्लत खचि 
ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृत कार्िक्रम अनु ार चौमार् क रुपमा  न्द्तुर्लत खचि हुने गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गनुिपदिछ ।  

५ 
  

के्षत्रगि बजेट िथा खर्ि र्थथर्ि स्थानीर् तहको एकीकृत,  मानुपार्तक र र्दगो र्वका का क्षेत्रगत रुपमा  मानुपार्तक बजेट र्वर्नर्ोजन गरी खचि गनुिपने हुन्द्छ । र्  पार्लकाको २०७७।७८ 
को क्षेत्रगत बजेट र खचिको र्स्थर्त देहार्अनु ार रहकेो देर्खन्द्छ । 

क्र.  
क्षेत्र 

बजेट ( रु. हजारमा) खचि ( रु. हजारमा) खचि प्रर्तशत  

१ आर्थिक र्वका  ७९१७९ ४८४३० 
६१.१७ 

२ पूवािधार र्वका  २७८५९४ १९२२८६ 
६९.०२ 

३  ामार्जक र्वका  ४५४७३५ ४१०२५७ 
९०.२२ 

४  ुशा न तथा अन्द्तर म्बर्न्द्धत क्षेत्र ३४१८ ३६३ 
१०.६२ 

५ अन्द्र् कार्ािलर्  िंचालन तथा प्रशा र्नक १२९७९१ १०८६५२ 
८३.७१ 

उपरोक्त र्ववरण अनु ार  भाले र्वर्नर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  ामार्जक र्वका  क्षेेेत्रमा  बैभन्द्दा बढी ९३.९७ प्रर्तशत र  ुशा न तथा अन्द्त िम्बर्न्द्धत क्षेत्रमा  बै भन्द्दा घटी १०.६२ 
प्रर्तशत रहकेो छ । पूजीगत क्षेत्रको बजेट  न्द्तुर्लत रुपमा खचि गनेतफि  पार्लकाले ध्र्ान र्दनुपदिछ ।  

 

६ 
  

रकमान्िर- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीर् तहको कार्िपार्लकाले स्वीकृत वार्र्िक स्वीकृत बजेटको आधारमा रही कुनै शीर्िकबाट पँूजीगत शीर्िकमा २५ 

प्रर्तशतमा नबढाई रकमान्द्तर गनि  क्ने उल्लेख छ । र्ो वर्ि पटके र्नणिर्बाट ८२ कार्िक्रमबाट रु.१२ करोड ८५ लाख ७६ हजार घटाई र्वर्भन्द्न १९९ र्ोजना तथा कार्िक्रममा रु. १४ करोड ३५ 
लाख ७ हजार बढाई अथाित बजेटको १७.६२ प्रर्तशत रकमान्द्तर भएको छ । अतः र्ोजनाको र्वस्ततृ  भेक्षण तथा प्राथर्मकता र्नधािरण गरी बजेट तजुिमा गरेर कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्नमा 
कार्ािलर्ल ेर्बशेर् ध्र्ान र्दनुपदिछ । 

 

७ 
  

खररद व्र्वथथापन-  
 

७.१ 

  
खररद इकाईको गठन -  ाविजर्नक र्नकार्ले  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म १६ बमोर्जम खररद  म्बन्द्धी कार्िबोझ र कार्ि प्रकृर्तको आधारमा आवश्र्कता अनु ार छुटै्ट 

खररद महाशाखा, शाखा वा इकाईको स्थापना गनुि पने व्र्बस्था गरेको छ ।र्  पार्लकाले खररद इकाई गठन गरेको नपाइएकोले खररद इकाईको गठन गनुि पदिछ ।  

 

  

७.२ 

  
मुलर्ांङ्कन सर्मर्ि गठन -  ाबिजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ७१मा पूवि र्ोग्र्ताको प्रस्ताब, बोलपत्र, परामशि  ेवाको आशर् पत्र वा प्रस्ताब वा र् लबन्द्दी दरभाउपत्र पररक्षण र 

मलु्र्ाङ्कन गनि  ाविजर्नक र्नकार्ले  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ७१ बमोर्जम मलु्र्ाँङ्कन  र्मर्त गठन गनुि पने व्र्बस्था छ । र्  पार्लकाले मलु्र्ाँङ्कन  र्मर्त गठन 

गरेको नपाइएकोले उक्त  र्मर्तको गठन गनुि पदिछ ।  

 

  



७.३ 

  

समर्ावर्ि र कार्ििार्लका -  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९.(१) मा र्नमािण कार्िको लागत अनुमान तर्ार गदाि  ाविजर्नक र्नकार्ले र्नमािण कार्ि  म्पन्द्न गनि लाग्ने 
अर्धकतम  मर् तथा रकम र्बचार गनुि पने व्र्वस्था छ । बोलपत्र  म्बन्द्धी कागजात तथा र्नमािण व्र्व ार्ी ँग भएको  म्झौतामा एकमषु्ट कार्ि  म्पन्द्न गनुिपने  मर्ावर्ध उल्लेख गरेको 

भएतापर्न लागत अनुमान तर्ार गदाि कार्ि  म्पन्द्न गनि लाग्ने अर्धकतम  मर् खलुाउने गरेको देर्खदैन ।त्र्स्तै ठेक्का  म्झौता  म्पन्द्न भए पर्छ अर्धकाँश ठेक्कामा कार्ि  म्पन्द्न गनुिपने  मर् 

अनु ारको कार्ि तार्लका पेश गरेको पाइएन । पेश गरेकोमा पर्न म्र्ाद थप गदाि, थप भएको  मर् अनु ार कार्ि तार्लका अद्याबर्धक गरेको पाइएन । ज ले गदाि तोर्कएको  मर्मा कार्ि 

तार्लका अनु ार र्नरन्द्तररुपमा काम भएको छ भन्द्ने अबस्था छैन । त थि र्नमािण कार्िको ठेक्कामा र्नर्मावलीमा व्र्वस्था भए अनुरुप कार्ि  म्पन्द्न गनि लाग्ने  मर्ावधी उल्लेख गने र  ोर्ह 

अनु ार कार्ि तार्लका पेश गनि लगाउने तथा म्र्ाद थप हुदँा  ोर्ह अनु ार अद्याबर्धक गरी  ो अनु ार काम भए नभएको र्नरन्द्तर अनुगमन मलु्र्ाँङ्कन गदै तोर्कएको  मर्मै काम  म्पन्द्न गनि 

गराउन ध्र्ान जानु जरुरी छ ।  

 

  

७.४ 

  

वीमा िथा कार्ि सम्पादन जमानि -  ाबिजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११२(१) अनु ार खररद  म्झौतामा अन्द्र्था ब्र्बस्था भएकोमा बाहके दश लाख रुपैर्ाँभन्द्दा बढी 
मलू्र्को र्नमाणि कार्ि गने र्नमािण ब्र्ब ार्ीले र्नमािण  ामग्री, प्रर्ोग गररने मेर् न, औजार वा प्लान्द्ट लगार्त र्नमािण कार्िको पूणि प्रर्तस्थापन खचिको बीमा गराउनुपने व्र्बस्था छ ।र्  

पार्लकाले र् लबन्द्दी दरभाउपत्रबाट काम गराएको र्नमािण कार्ि  बैमा र्बमा गरेको प्रमाण र्लने गरेको पाइएन ।र् लबन्द्दी बोलपत्रको माध्र्मबाट काम गराएका कामको पर्न कर्तपर् व्र्ब ार्ीले 

बीमा नगरेको र र्बमा गरेका पर्न र्नर्मावलीको दफा १२० अनु ार खररद  म्झौताको म्र्ाद थप गदाि म्र्ाद थपको अबर्ध अनु ार कार्ि म्पादन जमानत र वीमाको अबर्ध थप भएको देर्खएन । 

ज बाट र्नमािण कार्िको जोर्खम न्द्रू्नीकरण गनि कार्ािलर्ले र्दएको र्बमा वापतको रकम तोर्कएको उदेश्र् अनु ार नभएको र कार्ि  म्पादन जमानतले तु्रटी  ुधार गने अबर्ध म्म बहाल रहने 

गरी कार्ि भएको पाईएन । दश लाख रुपैर्ाँभन्द्दा बढी मलू्र्को र्नमाणि कार्ि गदाि तु्रटी  ुधार गने अबर्ध म्मका लार्ग बीमा गने गराउने तथा कार्ि  म्पादन जमानतको अबर्ध बढाएको प्रमाण र्लने 

व्र्बस्था हुनुपदिछ ।   

 

  

७.५ 

  

क) गुणथिर परीक्षण -  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली,२०६४ को र्नर्म ९ को उपर्नर्म (२) मा लागत अनुमान तर्ार गदाि गुणस्तर परीक्षण खचिको छुटै्ट आइटम बनाई लागत अनुमानमा 

 मावेश गनुि पने व्र्वस्था अनु ार आवश्र्क कार्िको परीक्षणका लार्ग छुटै्ट आइटम बनाई भकु्तानी  मेत गने गरेको छ । भकु्तानी प्रर्ोजनका लार्ग केही ठेक्कामा गुणस्तर परीक्षणका प्रमाण 

र्लएपर्न अर्धकाँश ठेक्कामा नर्लएको अबस्था छ । गुणस्तर परीक्षण परीक्षण गराएकोमा पर्न के कर्त  िंतर्ा र  मर्मा गुणस्तर परीक्षण गररनु पने हो,  ो अनु ार गरे नगरेको अनुगमन मलु्र्ािंकन 

गरेको देर्खएन । त थि गुणस्तर परीक्षणको व्र्वस्था गदाि आवश्र्क ठार्नएका कार्िको अर्नवार्ि रुपमा गुणस्तर परीक्षण प्रमाण र्लने र परीक्षण गदाि गराउँदा  के म्म कार्ािलर्बाटै नमनुा र्लई 

परीक्षण गदाि गराउदा भरपदो र र्बश्व नीर् हुने तफि  ध्र्ान जान आबश्र्क देर्खन्द्छ । 

 

ख) कर्न्टन्जेन्सी -  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली , २०६४ को र्नर्म १०(७)  िंग  म्बर्न्द्धत अनु ूची १ मा व्र्वस्था भए बमोर्जम र्नमािण कार्िको लागत अनुमानको कुल जोडमा वकि चाटि 
स्टाफ खचि २ प्रर्तशत र  ानार्तना अन्द्र् खचि २ प्रर्तशत गरी जम्मा ४ प्रर्तशत म्म कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी खचि गनि पाइने व्र्वस्था छ तर वकि चाजि स्टाफ खचि र अन्द्र् खचि अन्द्तगित कस्ता खचि  मावेश 

हुने र्नर्ममा स्पष्ट उल्लेख छैन । पार्लकाले कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी कार्िकालार्ग खचि गरेको जनाए पर्न र्ोजनागत र्हत कुल खचि देर्खने गरी अर्भलेख राखेको छैन ।कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी खचिको अर्भलेख तथा 

खचि गने  म्बन्द्धमा स्पष्ट व्र्ातर्ा गरी खचि गने गराउने  म्बन्द्धमा स्पष्ट हुन आबश्र्क देर्खन्द्छ ।  

 

  

८ 
  

प्रगर्ि प्रर्िवेदन- पार्लकाले चौमार् क र वार्र्िक स्तरको प्रगर्त र्ववरण बनाई पेश गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले  ञ्चालन गरेका र्वर्भन्द्न कार्िक्रम तथा र्क्रर्ाकलापहरुमा भएकाेे भाेैर्तक वा 
भाररत प्रगर्त स्पष्ट देर्खने गरी र्नर्मानु ारको प्रगर्त र्ववरण तर्ार गरेकाेे देर्खएन ज ले गदाि  म्पार्दत कामकाेे पररमाण र अबस्था काेे बारेमा स्पष्ट हुन  क्ने अबस्था नरहकेाेेले 

र्नधािररत ढाचामा आवर्धक र बार्र्िक प्रगर्त प्रर्तबेदनहरु तर्ार गरी  ाेे काेे र्बशे्लर्ण  र्मक्षा र अनुगमन गनुिपने देर्खन्द्छ । बजेट खचि गने तथा खचिको तोर्कएको ढाँचामा बार्र्िक प्रगर्त 

तर्ार नगनुि मनार् ब देर्खएन । र् मा  ुधार हुनुपदिछ । 

 



९ 
  

कान न र्नमािण- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनु ार स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र र्भत्रका र्वर्र्मा ऐन बनाउन तथा  ोको अर्धनमा रही आवश्र्कता 

अनु ार र्नर्म, र्नदेर्शका, कार्िर्वर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउन  क्ने ब्र्वस्था छ । हाल म्म नगरपार्लकाले ऐन, र्नर्मावली, कार्िर्वर्ध, र्नदेर्शका मेत गरी ४४ कानून 

बनाएको छ । नगरपार्लकाले आफ्नो अर्धकारक्षेत्रर्भत्रको स्थानीर् तथर्ाङ्क , र्वपद ्व्र्वस्थापन, भार्ा  िंस्कृर्त लगार्तका र्वर्र्मा स्थानीर् कानून तर्ार गरेको छैन । नगरपार्लकाले आफ्नो 

अर्धकारक्षेत्रर्भत्रको स्थानीर् कानून र्नमािण गरी  ोहीअनुरुप  ेवा प्रवाह गनेतफि  ध्र्ान पुर् र्ाउनुपदिछ। र्नमािण भएका कानूनहरुलाई  िंघीर् तथा प्रादेर्शक कानूनबमोर्जम  िंशोधन तथा 

अद्यावर्धक गनेतफि  नगरपार्लकाले ध्र्ान पुर् र्ाउनुपदिछ ।  

 

१० 
  

न्र्ार्ीक सर्मर्ि- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३  म्म न्द्र्ार्र्क  र्मर्तको अर्धकार क्षेत्र तथा न्द्र्ार्  म्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । न्द्र्ार्र्क 
 र्मर्त मक्ष आ.व.०७७/७८ मा गत वर्िको ६ मदु्दा र्जम्मेवारी  री आएको तथा र्  वर्ि १२ मदु्दा दताि भई कुल १८ मुद्दा रहकेोमा ६ मदु्दा फर्छ्र्ौट भएका छन भने १२ मदु्दा फर्छ्र्ौट हुन बाँकी 

रहकेो छ । मदु्दाको वडागत अर्भलेख नराखेकोेे,  ूक्ष्म ढिंगबाट र्ववादको र्वर्र्वस्तुको र्वशे्लर्ण गरी र्ववाद न्द्रू्नीकरणलाई  हर्ोग पुर् र्ाउने  म्बन्द्धी कार्िक्रमको  ञ्चालन गनुिपने, त्र् ैगरी 

नगरपार्लकाले न्द्र्ार्र्क  र्मर्तको र्क्रर्ाशीलता र प्रभावकाररता बढाउनुपने हुदँा न्द्र्ार्र्क  र्मर्तलाई र्ववाद  माधानमा र्जम्मेवार र जवाफदेही तुल्र्ाई  वि ाधारणलाई कम खर्चिलो,  रल र 

छररतो न्द्र्ार् प्रदान गनि नगरपार्लकाले र्वशेर् ध्र्ान र्दनुपदिछ । 

 

११ 
  

अनुदान र्फिाि-  िंघीर् एविं प्रदेश  रकारको कानून एविं कार्िर्वर्ध बमोर्जम ती र्नकार्बाट स्थानीर् तहमा प्राप्त हुने  मानीकरण बाहकेका अनुदान खचि नभई बाँकी रहकेो अवस्थामा  म्बर्न्द्धत 
र्नकार्मा र्फताि गनुिपने व्र्वस्था रहकेो छ । प्राप्त र्ववरण ( ुत्रको अनु ूची १२ र २१) अनु ार २०७७ अ ार म ान्द्त म्म खचि नभई बाँकी रहकेो  िंघीर् अनुदान रु.४ करोड ५ लाख ५३ हजार 
५  र् ५८ ।-  िंघीर्  र्ञ्चत कोर्मा र्मर्त २०७८।५।३० तथा प्रदेश अनुदान रु.१८ लाख २४ हजार ३१० ।- प्रदेश  र्ञ्चत कोर्मा र्मर्त २०७८।७।९ मा र्फताि गरेको छ । खचि नभएको 
अनुदान रकम अ ार म ान्द्तर्भतै्र  म्बर्न्द्धत  र्ञ्चत कोर्मा र्फताि गनुिपदिछ ।  

 

१२ 
  

साविजर्नक सम्पर्िको उपर्ोग संरक्षण- स्थानीर्  रकार  ञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको  रकारी  ामदुार्र्क तथा  ाविजर्नक 

 म्पर्त्तको रेखदेख, ममित  म्भार र  िंरक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ । पार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको  ाविजर्नक  म्पर्त्तको ममित  म्भार एविं  िंरक्षण गरेको/अर्भलेख राखेको पाइएन ।  म्पर्तको 
 िंरक्षण र उपर्ोग नीर्त र मापदण्ड बनाएको छैन । पार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको  म्पर्त्तको रेखदेख ममित  म्भार एविं  िंरक्षण गनिको लार्ग आवश्र्क नीर्त तथा मापदण्ड र्नमािण गरी  ाविजर्नक 

 म्पर्त तथा जग्गाको अर्भलेखाङ्कन, अनुगमन गरी  िंरक्षण तथा  म्वद्धिन गनुिपदिछ ।  

 

१३ 
  

नक्सा पाररि- पार्लकाले नक् ा पाररत गदाि  ेवाग्राहीले पेश गरेको नक् ामा उल्लेर्खत क्षेत्रफल अनु ार तोर्कए बमोर्जमको राजश्व अशुल गनुि र्दिछ ।तर  ेवाग्राहीले दईु वा  ोभन्द्दा बढी 
तल्लाको नक् ा पेश गरी न्द्रु्नतम एक तलाकोमात्र राजश्व भकु्तान गरे पर्न पेश गरेको नक् ाको पुरै राजश्व भकु्तान गरे  रह गरी नक् ा प्रमार्णत गररर्दने गरेको देर्खर्ो । र्स्तो प्रकृर्ाले नक्शा पा  

गररर्दँदा पार्लकालाई प्राप्त हुनुपने राजश्व प्राप्त नभए पर्न  ेवाग्राहीले भने पा  गरेको नक्शा अनु ार र्नमािण कार्ि गनि पाउने अबस्था रहने हुदँा पेश गरे अनु ारको नक्शाको पुरै राजश्व अशलु भए 

पर्छमात्र पेश गरेको अनु ारको नक्शा पा  गररर्दने व्र्बस्था हुनु पदिछ । 

 

१४ 
  

पदार्िकारी सुर्विा- नेपालको  िंर्वधानको धारा २२७ मा गाउँ  भा तथा नगर भाका  दस्र्ले पाउने  ुर्वधाका  म्बन्द्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हुने ब्र्वस्था अनु ार  ुदरुपर्िम प्रदेश 
 िं दले स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा  दस्र्हरुको  ुर्वधा  म्बन्द्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनु ार पार्लकाबाट रु. १ करोड ४२ लाख ५१ हजार 

 



देहार्बमोर्जमको  ुर्वधा वापत भकु्तानी भएको छ । 

 

र् .निं र्ववरण नगर प्रमखु नगर उपप्रमखु वडा अध्र्क्ष 12 जना कार्िपार्लका  दस्र् 8 

जना 

 भाका  दस्र्हरु 42 

जना 

जम्मा 

 

१ बैठक भत्ता 26000 26000 312000 208000 1008000 १५८००००  

२ र्ातार्ात खचि ० 130000 0 १११५०० ५२५००० ७६६५००  

३ टेर्लफोन,मोबाइल 91000 78000 624000 ३६४००० १००८००० २१६५०००  

४ पुस्तक,पत्रीका, 84500 65000 624000 ३६४००० १२६०००० २३९७५००  

५  मन्द्वर् तथा 

 हजीकरण 
130000 117000 1014000 ६२४००० २०१६००० ३९०१००० 

 

६ अर्तर्थ  त्कार 143000 130000 १२४८००० ० ० १५२१०००  

७ 
खानेपानी/र्बजुली/ 52000 45500 ३९०००० २६०००० ५०४००० १२५१५००  

८ चाडपवि खचि २७५०० २५००० २१६००० ६४००० ३३६००० ६६८५००  
 

जम्मा ५५४००० ६१६५०० ४४२८००० १९९५५०० ६६५७००० १४२५१०००  
 

१५ 
  

आर्थिक सहार्िा- अन्द्र् आर्थिक  हार्ता कार्िक्रममा वडागत र् फारर  तथा र्नवेदनका आधारमा जोर्खममा परेका व्र्र्क्तहरुलाई रु.१००००।- देर्ख ३०००००।-  म्म गरी जम्मा 
रु.४९८६४०।– नगद बाँडेको देर्खर्ो । नगरपार्लकाले वडागत तथा नगरपार्लकाको र् फारर को आधारमा कार्िर्वर्ध बनाई बाँर्डएको उक्त रकम भैपरर आउने  हार्ता खचि कै रुपमा र्दएको 

पाइर्ो । र्स्तो  हार्ता खचि र्दने  म्बन्द्धमा स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ मा ब्र्वस्था भएको नदेर्खँदा र्स्तो खचिमा र्नर्न्द्त्रण गनुिपदिछ । 

 

१६ 
  

दरवन्दी र पदप र्िि- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम स्थानीर् तहको कार्िबोझ, राजस्व क्षमता, खचिको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता  मेतलाई ध्र्ानमा राखी 

कमिचारी  मार्ोजन भएपर्छ मात्र  िंगठन तथा व्र्वस्थापन  वेक्षणका आधारमा स्थानीर् तहमा  िंगठन  िंरचना कार्म हुने व्र्वस्था छ । पार्लकामा प्रमखु प्रशा कीर् अर्धकृत  र्हत ८८ 

दरबन्द्दी स्वीकृत रहकेो छ ज मध्रे् प्रमूख प्रशा कीर् अर्धकृत र्हत ७ अर्धकृत स्तरका  र्हत ३० पद ररक्त रहकेो छ भने ररक्त पदमध्रे् ३ पदमा करारबाट पदपूर्ति गरेको छ । नगरपार्लकामा 

कुल ९१ करारका कमिचारी कार्िरत रहेका छन् । करारका कमिचारीलाई र्ो वर्ि रु. १ करोड ४६ लाख ३६ हजार पाररश्रर्मकमा खचि गरेको छ । कामको र्वशे्लर्ण तथा कार्िबोझको आधारमा 

 िंगठन तथा व्र्वस्थापन  भेक्षण गरी कानूनबमोर्जम मात्र कमिचारी भने गने व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ ।  

 

१७ 
  

सेवा प्रवाह- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम नगरपार्लकाले  ेवा प्रवाह गनुिपदिछ । र्  वर्ि पार्लकाबाट र्नम्नबमोजर्मम  ेवाप्रवाह भएको र्ववरण पेश भएको छ । पार्लकाले 
स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन तथा पार्लकाबाट र्नर्मित ऐनकानूनबमोर्जम  ेवाप्रवाहलाई थप पररस्कृत बनाउँदै लैजानुपदिछ । 

 



र्ववरण जम्मा 

स्वीकृत घरनक् ा दताि पा  २४ 

पर्ञ्जकरणतफि  
 

जन्द्मदताि १०९९२ 

मतृ्रु्दताि १६५७ 

ब ाई राई दताि ११५७४ 

र्ववाह दताि ३३१७ 

 म्बन्द्धर्वच्छेद दताि ४० 
 

१८ 
  

र्ोजना छनोट- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् तहले र्ोजना बनाउँदा  हभार्गतमलूक, उत्पादनमलूक र प्रर्तफल प्राप्त हुने प्रगर्तका र्ोजना छनौट गरी 

प्राथार्मकीकरण गनुिपने व्र्वस्था छ ।  भाबाट स्वीकृत बार्र्िक नगर र्वका  र्ोजना २०७७/७८ को अध्र्र्न गदाि पार्लकाले स्वीकृत गरी  ञ्चालन गरेको २०८ र्ोजनामध्रे् ५ लाखभन्द्दा 

घटीका र्ोजना १०७, ५लाखदेर्ख १० लाख म्म ५३ र्ोजना तथा १० लाखदेर्ख ५० लाख म्मका ३७ र्ोजना तथा ५० लाखभन्द्दा बढीका ११ र्ोजना रहेका छन् । अर्धकािंश र्ोजना न्द्रू्न 

बजेट भएका र लागत प्रभावी हुने र्कर् मले  िंचालन गरेको पाइएन ।  

 

१९ 
  

सफ्टवेर्र खररद- नेपाल  रकारको  ूचना प्रर्वर्ध प्रणाली (व्र्बस्थापन तथा  ञ्चालन) र्नदेर्शका, २०७१ को बुँदा निं.४.१ मा कुनै  रकारी र्नकार्ले आफ्नो कार्ि र्वद्युतीर् माध्र्मबाट 

 ञ्चालन गनिका लार्ग प्रर्ोग गने  ूचना प्रर्वर्ध प्रणालीको र्नमािण गदाि त्र्स्तो प्रणाली  म्बन्द्धी कागजात तर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको र्नधािरण गनि  ूचना प्रर्वर्ध र्वभागबाट स्वीकृत 

गराउनु पने व्र्बस्था रहकेो छ । स्थानीर् तह र्  वर्ि व्र्व ार् दताि प्रणाली  फ्टवेर्र खररदमा रु.३३००००।- खचि गरेको छ । स्वीकृतीवेगरका एर्ककृत  म्पर्त प्रणाली , एच एम आई ए , 

जस्ता महत्वपूणि  फ्टवेर्रको  ुरक्षा, अर्ततर्ारी, भण्डारण र ब्र्ाकअप आन्द्तररक रुपले भरपदो छ भन्द्ने अवस्था रहने । र्स्ता  फ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाउँदा स्वीकृर्त र्लई प्रर्ोग गनुिपदिछ । 

 

२० 
  

पेश्की व्र्वथथापन  
 

२०.१ 

  

कार्िक्रम पेश्की- ुदरुपर्िम प्रदेशको आर्थिक कार्िर्वर्ध र्नर्मावली, २०७६ को र्नर्म ३६(५) मा  रकारी र्नकार्बाट कुनै तार्लम, गोष्ठी, कार्िशाला गोष्ठी आर्द  ञ्चालन गदाि  ो 

कार्िको कार्िक्रम तथा लागत अनुमान तर्ारी गरी अर्धकारप्राप्त अर्धकारीबाट स्वीकृत गराउनुपने ब्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले कृर्र्, र्शक्षा, पशु र स्वास्थर् लगार्तका क्षेत्रका कार्िक्रम  ञ्चालन 

गनि पेश्की माग गदािको बखत कार्िक्रम र्नदेर्शका अनुरुपका र्क्रर्ाकलापहरु र्नधािरण गने र स्वीकृत नम् ि अनु ार लागत अनुमान तर्ार गरी स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा त्र्स्ता तार्लम, 

गोष्ठी  ञ्चालन गनुिपनेमा र्नवेदनका आधारमा पेश्की र्लन,े र्लएको पेश्की फर्छ्र्ौट नगरी पुनः पेश्की र्दने आर्थिक वर्िको अन्द्त्र् म्म कार्िक्रम नगरी पेश्की रर्हरहने र बर्ािन्द्तमा मात्र कार्िक्रम गरी 

पेश्की फर्छ्र्ौटको लार्ग पेश गने गरेको देर्खर्ो । र्स्तो प्रकृर्ामा  ुधार हुनुपदिछ ।  

 

  

२०.२ 

  

उपभोक्ता सर्मर्िलाई पेश्की-उपभोक्ता  र्मर्तहरुमाफि त् कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाईएका र्ोजनाहरु बहुवर्र्िर् नहुने र चालु वर्िर्भत्र फर्छ्र्ौट नहुने गरी पेश्की  मेत उपलव्ध गराउन न र्कने व्र्वस्था 
छ । कार्ािलर्ले आर्ाढ मर्हनामा मात्र उपभोक्ता  र्मर्तमाफि त  म्झौता गरी र्वर्भन्द्न र्ोजनाका लार्ग पेश्की र्दएर काम गराएको छ । आर्थिक वर्िको अन्द्त्र्र्तर पेश्की मेत र्दएर काम गराउने 

कार्ि मनार् व देर्खँदैन । र्स्ता कार्िमा  ुधार हुनुपदिछ । 

  

 

  



२०.३ 

  
पेश्की फर्छ्र्ौटःपेश्की र्दएको रकम म्र्ादर्भत्र फर्छ्र्ौट गनुि गराउनु पेश्की र्लने र्दने दवुैको कतिव्र् तोर्कएकोमा कार्ािलर्ले देहार् अनु ारका पेश्की र्दएकोमा आर्थिक वर्िको अन्द्त्र् म्म 

फर्छ्र्ौट नभई बाँकी देर्खएका म्र्ाद ननाघेको पेश्की रु.१७१२५८५६।– तथा म्र्ाद नाघेको पेश्की रु.२६०५९६६५।-  मर्मा फछिर्ौट गनुि गराउनु पने देर्खएको छ । 
र् .निं. नाम 

पान निं. रकम 

 
म्र्ाद ननाघेको  

  

१ 
तेडी। मर्णलेक जे.भी.  
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२१ 
  

कमिर्ारी कलर्ाण कोर्- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् तहले स्थानीर्  ेवाका आफ्नो दरबन्द्दीमा कार्िरत प्रत्र्ेक कमिचारीले खाईपाई आएको 

मार् क तलबबाट १० प्रर्तशत रकम कट्टा गरी  ो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी कल्र्ाण कोर्मा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले उक्त कोर् खडा गरेको छैन । कोर्को 

 िंचालन  म्बन्द्धमा पार्लकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था गरेको देर्खएन। कल्र्ाण कोर्  िंचालन  म्बन्द्धमा कार्िर्वर्धको व्र्वस्था गरी ऐनको व्र्वस्थाबमोर्जम  म्बर्न्द्धत कमिचारीहरुबाट 

पर्न रकम कट्टा गरी  ो बराबरको रकम नगरपार्लकाले जम्मा गरी कोर् खडा गनुिपदिछ ।  

 

२२ 
  

स्रोि अनुमान िथा बज ेट सीमा र्निािरण सर्मर्ि- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पार्लकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 

रकम, अनुदान, ऋण र अन्द्र् आर्को प्रक्षेपण तथा  ोको  न्द्तुर्लत र्वतरणको खाका र बजेट  ीमा र्नधािरण गनि ७  दस्र्ीर् स्रोत अनुमान तथा बजेट  ीमा र्नधािरण  र्मर्त गठनको व्र्वस्था 

बमोर्जम  र्मर्त गठन भएको छ ।  र्मर्तले आर्को प्रक्षेपण,  ाधनको  न्द्तुर्लत र्वतरणको खाका, बजेटको कूल  ीमा, बजेटको क्षेत्रगत  ीमा र्नधािरण, बजेट तथा कार्िक्रमको 

प्राथर्मर्ककरण, र्वर्र्क्षेत्रगत बजेट तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरु बैशाख १० गते र्भत्र  म्पन्द्न गरर क्नुपने र बजेट प्रक्षेपण गदाि बजेट वर्िपर्छको थप दईु वर्िको  मेत प्रक्षेपण तर्ार 

गनुिका  ाथै तर्ार भएको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट  ीमा प्रमखु प्रशा र्कर् अर्धकृतले बैशाख १५ गतेर्भत्र पार्लकाका र्वर्र्गत शाखा तथा वडा  र्मतीलाई उपलब्ध गराउनुपनेमा 

 र्मर्तले ऐनको व्र्वस्थाअनु ार बजेट  ीमा उपलव्ध गराएको छैन ।  र्मर्तले ऐनको व्र्वस्थाअनु ार कार्ि गनेतफि  ध्र्ान र्दनुपदिछ।  

 

२३ 
  

नगर प्रोफाइल- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम स्थानीर् तहले आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको आधारभतु तथर्ाङ्क  िंकलन, अर्भलेख र  ोको ब्र्वस्थापन गनुिपने तथा 

आफ्नो क्षेत्रर्भत्रको शैर्क्षक, भौगोर्लक अवस्था, प्राकृर्तक श्रोत अन्द्तगित खानी, जिंगल तथा अन्द्र् श्रोत, पूवािधार अन्द्तगित  डक, पुल, खानेपानी लगार्तको अर्भलेख तथा श्रोत नक् ाङ्कन 

 र्हतको पार्लकाको प्रोफाइल तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था बमोर्जम नगरपार्लकाले नगर प्राेेफाइल तर्ार गरेको छ। नगरपार्लकाले बजेट तजुिमादेखी र्ाेेजनाहरु  ञ्चालन गदाि नगर प्रोफाइललाई 

आधार मानी तजुिमा गनुिपदिछ । 

 

२४ 
  

बजेट िथा कार्िक्रम िज िमा सर्मर्ि- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा उपाध्र्क्ष वा उप प्रमखूको  िंर्ोजकत्वमा ४  दस्र्ीर् बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा  र्मर्त 
 



गठन गरी आगामी वर्िको नीर्त तथा कार्िक्रम, बजेट तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथर्मकीकरण, र्वर्र् क्षेत्रगत कार्िक्रम, र्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नर्दई आप ी तादाम्र्ता तथा 

पररपूरकता कार्म गनुिपने ब्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले नगरप्रमखूको  िंर्ोजकत्वमा उक्त  र्मर्त गठन गरेको छ भने आ.व. २०७७।७८ को लार्ग उक्त  र्मर्तको बैठक ब ेको छैन । कानूनको 
व्र्वस्थाबमोर्जम  र्मर्त गठन गरी कानूनबमोर्जमको कार्ि गनुिपदिछ ।  

२५ 
  

बढी गे्रड भुक्तानीः वढी गे्रड भुक्तानीः र्शक्षकको तलब भत्ता भकु्तानी गदाि र्शक्षक र्कतावखानाबाट पाररत भएको तलवी प्रर्तवेदनका आधारमा भकु्तानी गनुिपनेमा नगरपार्लकाको २०७७ को 

र्शक्षकको पाररत तलर्व प्रर्तवेदन अनु ार देहार्का र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुको मार् क ग्रेडभन्द्दा बढी ग्रेड र्नका ा र्दएकोले बर्ढ भकु्तानी भएको रकम अ ुल गरी दार्खला गनुिपने रु. 

 
र्वद्यालर्को नाम र्शक्षकको नाम पाररत ग्रेड भकु्तानी ग्रेड ग्रेड दर बार्र्िक बर्ढ रकम 

र् ताकुण्ड मार्व गणेशपुर पदमराज ओझा ६ ७ ९४० १३३४८ 
 

१३,३४८ 

२६ 
  

कार्ि सम्पन् न नभएकोः कार्ि सम्पन् न नभएकोः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुर्स्तका २०७७/७८ अनु ार र्वद्यालर् ँग  म्झौता भए पर्छ पर्हलो र्कस्ताको रूपमा कुल अनुदान रकमको ३० 
प्रर्तशत अनुदान र्दने,  िंरचना (Structural Part) को कार्ि  म्पन्द्न भए पिात दोस्रो र्कस्ताको रूपमा कूल अनुदान रकमको ५० प्रर्तशत र कार्ि  म्पन्द्न गरे पिात नापी र्कताब भरी कार्ि 

 म्पन्द्न प्रर्तवेदन  मेत तर्ार गरी अर्न्द्तम र्कस्ताको रूपमा कूल अनुदान रकमको २० प्रर्तशत रकम अनुदान र्दने तथा र्वद्यालर्को भौर्तक पूवािधार कार्ि आर्थिक बर्िको अ ार १५  म्ममा 

कार्ि  म्पन्द् न गरी  क्नुपने उल्लेख छ । नगरपार्लकाबाट देहार्का र्वद्यालर्लाई ४ कोठे भवन र्नमािणका लार्ग र्नर्मानु ार र्नका ा गनुिपनेमा पुरै पेश्की रुपमा र्दएको देर्खर्ो । हाल  म्म पर्न 

कार्ि  म्पन्द् न गरेको नदेर्खएकोले कार्ािन्द्वर्न पुर्स्तकाले तोकेको र् मा र्भत्र रहरे कार्ि गनुिपदिछ । 

र्वद्यालर्को नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम 

रा मार्व  ुखड २ कोठे भवन र्नमािण १८००००० 

छर्ड मार्व वेलार २ कोठे भवन र्नमािण १८००००० 

रा मार्व देउकर्लर्ा २ कोठे भवन र्नमािण १८००००० 

जनर्प्रर् आर्व फाराम 

ख 

२ कोठे भवन र्नमािण १८००००० 

दरख मार्व खानेपानी  र्हतको शौचालर् ७००००० 

रा मार्व  ुखड र्वशेर् अनुदान ५०००००० 

दशरथ मार्व  र्डर्ानी नमनुा मार्व ७०००००० 

मेलघट्टी मार्व ४ कोठे भवन २५२०००० 

रा मार्व नकफोडुवा भकुर्म्पर् प्रवर्लकरण १५००००० 

जम्मा २३९२०००० 
 

 



२७ 
  

र्सर् र्ज र्समः र्सर्ुर्ज र्समः कोर्भड-१९ का कारण उत्पन्द् न पररर्स्थर्तमा र् काई  हर्जकरणका लार्ग शैर्क्षक कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुर्स्तका, २०७७।७८ को र्क्रर्ाकलाप १.२ अनु ार 
र्शक्षक तथा र्वद्याथिलाई र् .रू्. र्ज.  ेवामा आवद्ध गनि स्थानीर् तहले  ामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत कक्षा ४ देर्ख १२  म्मका र्वद्यार्थि  िंतर्ाका आधारमा प्रर्त र्वद्यार्थि मार् क 

रु.१२५। का दरले ३ मर्हनाको रकम र्वद्यालर्लाई र्नका ा र्दनुपने व्र्वस्था अनुरुप नगरपार्लकाले ३७ र्वद्यालर्लाई  ो कार्िको लार्ग रु.३९५६९२०। रकम र्नका ा र्दएकोमा 
नगरपार्लकाबाट  ो कार्िक्रम  ञ् चालन भए नभएको प्रमाण पेश नभएकाले एर्कन हुन न केकाले तहाँ कार्ािलर्बाटै एर्कन गरी प्रमाण पेश गनुिपने अन्द्र्था अ ुल हुनुपने रु 

३,९५६,९३० 

२८ 
  

कोर्भड कोर् आर् व्र्र्  कोर्भड १९ बाट उत्पन्द्न जर्टल पररर्स्थर्तको व्र्वस्थापन गनि नगरपार्लकाले प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खडा गरी आन्द्तररक तथा बाह्य स्रोतबाट स्रोत व्र्वस्थापन गरी 

राहत र्वतरण, क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन तथा आइ ोले न व्र्वस्थापनको कार्ि गरेको छ । प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्को आर् तथा व्र्र्को अवस्था र्नम्न बमोर्जम रहेको छ।  

 
आम्दानीको र्ववरण रकम खचिको र्ववरण रकम 

गत बर्िको मौज्दात ९०३६८९ राहत र्वतरण ० 

 िंघीर्  िंर्चत कोर् 
 

क्वारेर्ण्टन व्र्वस्थापन 
३८४७३०।८० 

प्रदेश  िंर्चत कोर् 
 

आइ ोले न व्र्वस्थापन ५००००० 

आन्द्तररक स्रोत  
७५९४२२२।६१ जोर्खम भत्ता २२४३८३ 

 िंघीर् कोर्भड कोर् 
 

और्र्ध एविं स्वास्थर्  ामग्री ४९९७९ 

अन्द्र् 
 

अन्द्र् ४५०००० 
  

मौज्दात 
६८८८८१८।८१ 

जम्मा 
८४९७९११।६१ जम्मा 

८४९७९११।६१ 
पार्लकाले कोर्भड र्नर्न्द्त्रण कार्िका लार्ग मार्थ उर्ल्लर्खत खररदमा खचि गदाि  ोझै खररद गरेकाले नगरी प्रर्तस्पधािको माध्र्मबाट गराउन ध्र्ान जान आवश्र्क देर्खन्द्छ ।   

 

२९ 
  

अनुगमन नभएकोः र्वद्यालर् अनुदान कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न र्नदेर्शका २०७७।७८ अनु ार र्वद्यालर्लाई र्दने अनुदान एकीन  िंतर्ाका आधारमा अनुदान र्दई नगरपार्लकाको र्शक्षा 

शाखाबाट र्नर्र्मत अनुगमन गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाबाट र्दवा खाजामा ९० र्दनको लार्ग ५१ र्वद्यालर्लाई रु.१२७७२३५०। अनुदान र्नका ा भएकोमा  ो  म्बन्द् धमा पार्लकाबाट 
के कर्त खचि भएको हो प्रर्त र्दन र्वद्यार्थि हार्जररको  िंतर्ा अनु ार खाजा खवुाए नखवुाएको बारे अनुगमन गरेको देर्खएन । पार्लकाले उक्त र्नका ा भएको अनुदानको र्वतरण भए नभएको 

एर्कन हुने प्रमाण पेश हुनुपने रु. 

१२,७७२,३५० 

३० 
  

राजश्व दार्खला- आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्बत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २८(२) मा आफ्नो र्जम्मामा आएको  रकारी नगदी  ोही र्दन वा त्र् को भोर्लपल्ट र्थास्थानमा 

दार्खला नगरेको देर्खन आएमा  म्बर्न्द्धत तालुक कार्ािलर् वा र्वभागीर् प्रमुखले पन्द्र र्दनभन्द्दा बढी र्ढलो गरेको भए पच्ची  प्रर्तशत जररबाना गरी नगद दार्खला गनि लगाई क ूरको मात्रा 

 



अनु ार प्रचर्लत कानून बमोर्जम र्वभागीर् कारबाही  मेत गनि, गराउन  क्ने व्र्वस्था छ । उक्त व्र्होरा अनु ार अशुल भएको राजश्व दार्खला गरेको एर्कन गनिका लार्ग राजश्व आम्दानीको 

दैर्नक नगद प्राप्त गोस्वारा खाता म ले प फा निं १०६ र राजश्व आम्दानीको दैर्नक बैंक भौचर प्राप्त गोस्वारा खाता म ले प फा निं १०७ मा दैर्नक पोष्टङ्ग गनुि पनेमा  ो अनु ार गरेको देर्खदैन । 

र्स्तो अबस्थामा अशलु गररएको राजश्व  मर्मा दार्खला नगरेको अबस्थामा जररवाना  मेत गणना गरी दार्खला भएको छ भन्द्ने अबस्था छैन ।र् मा  ुधारका लार्ग तोर्कएका  बै म ले प 

फाराममा तोर्कए अनु ार पोष्टङ्ग गने र  मर्मा दार्खला नगरेको अबस्था जररवाना  मेत अशुल गने व्र्बस्था गनुि पदिछ । 

३१ 
  

र्नरीक्षण नभएको- आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ६१ मा कार्ािलर् प्रमुखले प्रत्रे्क मर्हना राजश्व उठन छुट भए वा नभएको र राजश्व लेखा तथा 

दार्खलाको र्नरीक्षण गरी राजश्व र्हनार्मना भए वा नभएको र र्नर्म ५९ बमोर्जम लगती राजश्व तथा ह वली राजश्वको लेखा रह ेनरहकेो र्नरीक्षण गरी  ोको अर्भलेख अध्र्ाबर्धक गनि लगाउनु 

पनेमा  ो अनु ार गरेको पाइएन ।र्स्तो अबस्थामा करदाताले बुझाएको रकमलाई नै र्थाथि रकम मानी अशुल तथा दार्खला गने कार्िले पार्लकालाई प्राप्त हुनु पने  बै राजश्व कानूनी प्रकृर्ा पुरा 

र्थाथिरुपमा दार्खला भएको छ भन्द्ने अबस्था रहने र्स्तो प्रकृर्ामा  ुधार हुनु पदिछ । त्र्स्तै पार्लकाले कर्तपर् राजश्व प्राप्त हुनुअगावै लगत तर्ार गरी अ ुली भएपर्छ  ो अनु ार अ ुल भए 

नभएको र्भडान गनि  क्ने गरी राखेको छैन । र् मा  ुधारका लार्ग प्रर्ा  हुनुपदिछ । 

 

३२ 
  

व्र्वसार् कर- स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पार्लकाले आफ्नो कार्िक्षेत्र र्भत्र रहकेा र्वर्भन्द्न व्र्व ार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्व ार् कर उठाउन  क्ने व्र्वस्था छ । र्  वर्ि 

पार्लकाले व्र्व ार् दताि तथा नवीकरण शलु्क वापत रु.१ करोड ६८ लाख ८७ हजार कर  िंकलन गरेकोमा पार्लकाको क्षेत्रर्भत्र रहकेा व्र्व ार्ीहरुको अर्भलेख अध्र्ावर्धक गरेको छैन । 
ज बाट पार्लकाले  िंकलन गरेको व्र्व ार् कर र्थाथि मान्द्न  क्ने अवस्था छैन । पार्लकाले आफ्नो क्षेत्र र्भत्र  ञ्चालनमा रहकेा  म्पूणि व्र्व ार्ीको अद्यावर्धक अर्भलेख राखी करको 

दार्रार्भत्र ल्र्ाउनु पदिछ । 

 

३३ 
  

कार्ि र्ोजना थवीकृि नगरेको- स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन,२०७४ को दफा ६२ख. मा  ामदुार्र्क वन उपभोक्ता  र्मर्तले वन पैदावार र्बक्री तथा उपर्ोग  म्बन्द्धी आफ्नो वार्र्िक 

कार्िर्ोजना बनाई गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकाबाट स्वीकृत गराउनु पने र वन पैदावारको र्बक्रीवापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रर्तशत रकम  म्बर्न्द्धत गाउँपार्लका तथा नगरपार्लकाको  र्ञ्चत 

कोर्मा जम्मा गनुि पने उल्लेख छ । र्  पार्लकार्भत्रका  ामदुार्र्क वन उपभोक्ता  र्मर्तले र्  पार्लकाबाट कार्ि र्ोजना स्वीकृत नगरेको र वन पैदाबारको र्बक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको दश 

प्रर्तशत रकम पार्लकामा जम्मा गरेको  मेत पाइएन ।कार्ि र्ोजना स्वीकृत गराउने र वन पैदावारको र्बक्रीवापत प्राप्त हुने रकम पार्लकाको  र्ञ्चत कोर्मा जम्मा गने व्र्बस्था हुनु पदिछ । 

 

३४ 
  

मनोरञ्जन कर- स्थानीर्  रकार  िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम र् नेमा, र्भर्डर्ो हल,  ािंस्कृर्तक प्रदशिन हल,  िंर्गत, र्थर्टर, मनोरञ्जन, प्रदशिन स्थल, ऐर्तहार् क स्थलको 

प्रवेश शलू्कमा कर र्लनुपने व्र्वस्था छ । आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा पार्लकाले र्  शीर्िकमा कूनैपर्न कर  िंकलन गरेको पाईएन । पार्लकाले आफ् नो क्षेत्र र्भत्रवाट उठ्नु पने मनोरञ्जन करको 

अर्भलेख अद्यावर्धक गरी बक्र्ौता मनोरञ् जन कर एर्कन गरी अ ूल हुनुपदिछ । 

 

३५ 
  

आर् ठेक्का- र्  पार्लकाले र्  आ ब मा चालू रहकेामध्रे् केही आर् ठेक्काको अबस्था र्नम्न अनु ार रहकेो देर्खन्द्छ । 

क्र. िं. कामको र्बबरण व्र्ब ार्ीको नाम ठेक रकम रु. अबर्ध २०७७।७८  म्म 

अशलु रकम रु 

२०७७।७८  म्मको 

अशलु हुँन बाँकी रकम रु. 

कुल अशलु हुन बाँकी म ुअ कर 

रु. 

१ र्बर्भन्द्न ५ नदीबाट नदीजन्द्र् 

पदाथि  िंकलन ठेक्का 

रेखा र्नमािण  ेवा २,७५,५२,०००। २०७७।७८ २,३७,९३,६३२। ३७,५८,३६८। ३५,८१,७६०। 

२ ठुलो बगुर्लर्ा ताल ठेक्का तुल ा कन्द्स्ट्रक् न प्रा र्ल ६५,१०,०००। ०७६।४।१दे ० ३२,५५,०००। ४,२३,१५०। 

 



र्ख 

०८०।३।३०

 म्म 
  

जम्मा 
  

२,३७,९३,६३२। ७०,१३,३६८। ४०,०४,९१०। 

उक्त ठेक्का  म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन् : 

३५.१ 

  

रकम र  रकारी ठेक्का बन्द्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १२. बमोर्जम बार्र्िक बुझाउनु पने रकम तीन र्कश्तामा अर्ग्रम रुपमा बुझाउनु पने,  मर्मा नबुझाए बार्र्िक १० प्रर्तशतका दरले  ुद 
र्लनु पने व्र्बस्था रहकेो छ ।तार्लकामा उल्लेर्खत दईु व्र्ब ार्ीबाट रु. ७०,१३,३६०। अशलु हुन बाँकी रहकेोले  ो रकममा  ुद  मेत गणना गरी अशलु हुनु पने रु.   

७,०१३,३६८ 
  

३५.२ 

  
मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १५ मा दताि नभएको व्र्र्क्तले मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर उठाउन नहुने उल्लेख छ । तर स्थानीर् र्नकार् वा नेपाल  रकारले मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर लाग्ने वस्तु वा 

 ेवा र्बक्री गदाि कर अ ुल उपर गनुि पने व्र्बस्था गरेको छ । र्स्ता र्नकार् म ुअ कर दताि हुनु नपने हुदँा र्र् र्नकार्हरुले अशलु गरेको म ुअ कर बेदतािवालाबाट  िंकलन गरीने राजश्व शीर्िक निं 

३३३१७ मा दार्खला गनुि पने थप कानुनी व्र्बस्था रहकेो छ ।तर र्  पार्लकाले उल्लेर्खत आर् ठेक्कामा अशलु गनुिपने मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर रकम पार्लका आफैं ले अशलु नगरी नेपाल 

 रकारलाई कुनै कर राजश्व र मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर रकम बुझाउनु पने भए स्वर्िं ठेकेदारले  म्बर्न्द्धत कार्ािलर्मा बुझाई र  ोको प्रमाण पेश गरे हुने  म्झौता गरेको देर्खएकोले मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर 

ऐन, २०५२ बमोर्जम पार्लकाले स्वर्िंले अशलु गरेको छ भन्द्ने अबस्था रहने ।  म्बर्न्द्धत व्र्ब ार्ीले राजश्व शीर्िक निं ३३३१७ मा म ुअ कर रकम दार्खला गरेको भए  ोको प्रमाण पेश गरेको 

छैन । र्स्तो अबस्था मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ बमोर्जम लाग्ने थप दस्तुर, जररवाना र व्र्ाज मेत  म्बर्न्द्धत आन्द्तररक राजश्व कार्ािलर्मा बुझाएको पत्र  र्हत म ुअ कर रकम अशलु गरी 

दार्खला गरेको प्रमाण पेश हुनुपने रु.  

४,००४,९१० 

  

३५.३ 

  
नदीजन्द्र् पदाथि  िंकलनका लार्ग रेखा कन्द्स्ट्रक् न ँगको ठेक्का  म्झौतामा उल्लेर्खत  बै नदीबाट कुल २,००,०५७ घनर्मटर  िंकलन गनि  र्कने उल्लेख छ । उक्त परीमाण अनु ार उठाए 

नउठाएको पार्लकाबाट कुनै अनुगमन मुल्र्ाँङ्कन गरेको छैन ।र्स्तो अबस्थामा तोर्कएको पररमाणमात्र  िंकलन गरी पार्लकालाई प्राप्त हुनुपने आर् र्थाथिरुपमा प्राप्त भएको भन्द्ने अबस्था छैन 

।ठेक्का  म्झौता अनु ार तोर्कएको पररमाणमात्र  िंकलन गने गराउने कार्िको र्नरन्द्तर अनुगमन मलु्र्ाँङ्कन हुने व्र्बस्था हुनु पदिछ । 

 

रकम र  रकारी ठेक्का बन्द्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १४. बमोर्जम बुझाउनु पने जम्मा ठेक रुपैरँ्ाको चार खण्डको एक खण्ड बराबर र्डपोर्जट र्लएर ठेक्का बन्द्दोबस्त गनुिपने उल्लेख छ । 
मार्थ तार्लकामा उल्लेर्खत ठेक्कामा शुरु  म्झौता हुदँा बैक जमानत र्लए पर्न हाल ठेक रकम अशलु हुन बाँकी रहे पर्न जमानतको अबर्ध थप गरेको वा जमानत रोक्का गरेको पाइएन ।ठेक रकम 

अशलु नहुदँा पर्न बैक ग्र्ारेन्द्टी रकमबाट अशलु गनि बैकलाई कुनै पत्राचार नै नगनुि बैक ग्र्ारेन्द्टी र्लनुको प्रर्ोजन अनु ार काम भएको भन्द्ने अबस्था रहने ।  

 

 

  

३५.४ 

  

र्चर्डर्ा ताल ठेक्काका लार्ग २०७६।३।७ मा  ाबिजर्नकरुपमा र् लबन्द्दी बोलपत्र आव्हान गरेको छ । उक्त ठेक्काका लार्ग ४ बर्िका लार्ग न्द्रू्नतम कबोल रकम रु.३०,००,०००। हुने उक्त 

बोलपत्रमा उल्लेख छ । उक्त ठेक्का  म्बर्न्द्ध कागजात लेखापरीक्षणमा पेश भएन । उक्त ताल ठेक्काका  बै कागजात पेश गरी ठेक्का रकम तथा त्र् मा लाग्ने म ुअ कर  मेत अशलु गरेको प्रमाण 

पेश हुनु पने रु.  

३,०००,००० 

  



३५.५ 

  

पार्लकाले नगर क्षेत्रका नगरपार्लकाको स्वार्मत्वको कुल ६४ तालमध्रे् ५० ताल २ देर्ख ४ बर्ि म्म ठेक्का लगाउँदा न्द्रू्नतम कुल रु.१ करोड ४२ लाख ८३ हजार आम्दानी हुने, अन्द्र् १४ ताल 

पर्न ठेक्का लगाउन  र्कने तर न्द्रु्नतम कुल आम्दानी कर्त हुने उल्लेख छैन । उक्त ६४ तालमध्रे् ठुलो बगुर्लर्ा ताल रु.२२,७७,०००।बाट न्द्रु्नतमा आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा रु. 
६५,१०,०००।मा ठेक्का लागेको देर्खन्द्छ । बाँकी ६३ ताल  मेत आबश्र्क प्रकृर्ा पुरा गरी ठेक्का लगाउन  के पार्लकालाई ठुलो रकम आर् हुन  क्नेमा ठेक्का लगाउने  म्बन्द्धमा पार्लकाबाट 

र्थोर्चत प्रर्ाश गरेको पाइएन । ठेक्का नलगाइएका तालहरुबाट हुने आर् क ले उठाएको छ वा छैन पार्लकाबाट एर्कन गरेको  मेत देर्खएन ।  बैतालहरु प्रर्तस्पधािको माध्र्मबाट ठेक्का 

लगाउने व्र्बस्था हुनु पदिछ ।  

 

  

३६ 
  

साविजर्नक थथानमा भवन र्नमािण-  
 

३६.१ 
  

र्  पार्लकाले र्  आ ब मा र्नमािण  म्पन्द्न गरेका र र्नमािण कार्ि जारी रहकेा भर्न र्नम्न अनु ारको र्वबरण उपलव्ध गराएको छ । 

क्र  िं कार्िक्रमको नाम  म्झौता रकम हाल म्मको खचि कैर्फर्त  
 

हले्थ केर्र  ेन्द्टर टाइप दईु 
   

1.  वडा निं ६ 3406109.46 3246109.5 कार्ि  म्पन्द्न  

2.  वडा निं ७ 3491048.97 3331049 कार्ि  म्पन्द्न 

3.  वडा निं ९ 3424418.87 3264418.9 कार्ि  म्पन्द्न 

4.  वडा निं १० 3690709.66 3530709.7 कार्ि  म्पन्द्न 
 

हले्थ केर्र  ेन्द्टर टाइप एक 
   

5.  वडा निं १ 5619791.1 5459791.1 कार्ि  म्पन्द्न 

6.  वडा निं ५ 5658006.25 5498006.3 कार्ि  म्पन्द्न 

7.  वडा निं ८ 5492348.34 5332348.3 कार्ि  म्पन्द्न 

8.  वडा निं १२ 5954101.89 5897435 कार्ि  म्पन्द्न 
 

कार्ािलर् भबन  
   

9.  नगर कार्ािलर् भवन 47400221 27480144 र्नमािणार्धन 

10.  वडा निं १ 8880773.07 8753112.3 कार्ि  म्पन्द्न 

11.  वडा निं ४ 9559724.24 9393582.1 कार्ि  म्पन्द्न 

12.  वडा निं ५ 8996806.41 8992808.4 कार्ि  म्पन्द्न 

13.  वडा निं ६ 9590510.33 3922591 र्नमािणार्धन 

14.  वडा निं ७ 8910440.98 8895441 कार्ि  म्पन्द्न  

15.  वडा निं ९ 8430650.89 4784697.6 र्नमािणार्धन 

16.  वडा निं १० 9031037.35 7889623 कार्ि  म्पन्द्न 

 

  



17.  वडा निं १२ 9089057.48 9059057.5 कार्ि  म्पन्द्न 
 

जम्मा  156625756 124730925 
 

उक्त र्नमािण  म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन् : 
 

(क) भरू्म  म्बर्न्द्ध ऐन, २०२१ को ५९क. मा  रकारी र्वद्यालर्,  रकारी स्वास्थर् केन्द्र वा अस्पतालको वा  रकारी प्रर्ोजनको लार्ग जग्गा आवश्र्क भई त्र्स्तो स्थानमा  रकारी जग्गा 

नरहकेो वा भए पर्न प्रर्ोग गनि उपरु्क्त नरहकेो कारण त्र्स्तो स्थानमा रहकेो  ाबिजर्नक प्रकृर्तको जग्गा प्रर्ोग गनि उपरु्क्त र आवश्र्क हुने देर्खए नेपाल  रकारको स्वीकृर्त र्लएर प्रर्ोग गनि 

 र्कने व्र्बस्था रहकेो छ ।  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली,२०६४ को र्नर्म ६(३) मा  ाविजर्नक र्नकार्ले र्नमािणस्थलको व्र्वस्था नभई, र्नमािणस्थलबाट हटाउनु पने रुख र्बरुवा लगार्तका 
 िंरचना हटाउने  ुर्नर्ितता नभई, मआुवजा वा क्षर्तपूर्ति र्वतरण गनुि पनेमा  ोको लार्ग बजेटको  ुर्नर्ितता नगरी तथा प्रचर्लत कानून बमोर्जम गनुिपने वातावरणीर् अध्र्र्नको प्रर्तवेदन 

स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गनुि हुँदैन भन्द्ने व्र्वस्था रहकेो छ । तर र्  पार्लकाले घर बनाउने जग्गाको व्र्बस्थापन नै नगरी र्  पार्लकाको नाममा दताि नै नभएको  ाबिजर्नक जग्गामा 

उल्लेर्खत तार्लका अनु ारका भबन बनाउने गरी रु. 15,66,25,756। भुक्तानी र्दने  म्झौता गरी र्नमािण कार्ि गराइरहकेो पाइर्ो । र्स्ता कार्ि प्रचर्लत कानून र्वपररत हुने हुदँा कानूनी 

प्रकृर्ा पुरा गरी नगरपार्लकाको स्वार्मत्व भएको जग्गामा मात्र भबन बनाउने व्र्बस्था हुनुपदिछ । 

(ख) उल्लेर्खत भवनहरुमध्रे् कार्ािलर् भवनहरु र्नमािणका लार्ग  िंर्घर् मार्मला तथा  ामान्द्र् प्रशा न मन्द्त्रालर् वातावरण तथा र्वपत व्र्बस्थापन शाखा को च निं २६४ र्मर्त 
२०७७।१०।२५ को पत्रबाट प्रारर्म्भक वातावरणीर् पररक्षण प्रर्तबेदनमा पुनरावलोकन  र्मर्तले र्दएको रार्/ ुझाब/र्टप्पणी प्रारर्म्भक वातावरणीर् पररक्षण प्रर्तबेनको अिंश हुने, र्नर्मानु ार 
जग्गा प्रार्प्त प्रकृर्ा पुरा गरेरमात्र र्नमािण कार्ि प्रारम्भ गने भर्न पत्र पठाएकोमा उक्त पत्र प्राप्त हुनु अगाबै ठेक्का पट्टाको काम  म्पन्द्न गरी र्नमािण प्रकृर्ा शुरु गरर केको देर्खर्ो । र्स्तो अबस्थामा 

प्रारर्म्भक वातावरणीर् पररक्षणका रार्/ ुझाब/र्टप्पणीको कार्ािन्द्वर्न हुने गरी काम गरेको छ भन्द्ने अबस्था रहेन ।र् का अर्तररक्त उल्लेर्खत  बै र्नमािण कार्ि  ाविजर्नक जग्गामा गरेको 
जानकारी हुन आर्ो । पार्लकाले  बै कार्ि गदाि र्नर्मानु ार जग्गा प्राप्त गने र वातावरणीर् पररक्षणबाट प्राप्त रार्/ ुझाब/र्टप्पणी अनु ारका व्र्होराहरु पालना गदै र्नमािण कार्ि गनुि गराउनु पदिछ ।  

३६.२ 

  

वातावरणीर् पररक्षणका रार्/ ुझाब/र्टप्पणी आउनु अगाबै ठेक्का पट्टा गरी काम शरुु गरी  केको भए पर्न बाताबरर्णर् पररक्षणका र्नम्न अनु ारका काम गरेको भर्न नगरपार्लका पँूर्जगतबाट 

र्नम्न अनु ार खचि गरेको देर्खर्ो । उक्त खचि पार्लकाको लार्ग उपर्ोगी र र्मतव्र्र्ी भर्ो भन्द्ने अबस्था रहने । र्स्ता खचि र्नर्न्द्त्रण हुनु पदिछ ।  

गो भौ । र्मर्त कामको र्बबरण भकु्तानी पाउने 
खचि रकम रु. 

१८२।०७७।११।२ वडा कार्ािलर् र न पा भवनको आइ इ इ Expert Point and 

Reserch Center Pvt. 

Ltd. 

९,४२,४२०। 

१३१।०७७।८।१६ वडा कार्ािलर् र न पा भवनको आइ इ इ  म्बर्न्द्ध कार्ि 

गरेको भर्न  िंर्घर् मार्मला मन्द्त्रालर् र अन्द्र् र्नकार्का 

व्र्र्क्तलाई  क्कल प्रमाण बेगर भत्ता भकु्तानी र्दएको 

Expert Point and 

Reserch Center Pvt. 

Ltd. 

२,९७,०००। 

१,२३९,४२० 

  



  
जम्मा 

१२,३९,४२०। 
 

३७ 
  

कागजाि पेश नभएको- लेखापरीक्षण क्रममा लेखापरीक्षणले माग गरेका  बै कागजात तथा ठेक्का फाइल लेखापरीक्षणका लार्ग उपलव्ध हुनु पदिछ ।तर लेखापरीक्षकले माग गरेका फाइलमध्रे् 
र्नम्न र्नमािण  म्बर्न्द्ध फाइल पेश नभएकोले ठेक्का  म्बर्न्द्ध  म्पूणि व्र्होरा परीक्षण गनि  र्कएको छैन लेखापरीक्षकले माग गरेका  बै ठेक्का फाइल पेश हुनु पने रु. 

क्र  िं  कामको र्वबरण र्नमािण व्र्ब ार्ी कुल भकु्तानी रकम 

१ ७ निं वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण अन्द्जु र्नमािण  ेवा 
८९,२९,७९६। 

२ ४ निं वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण र्नराजन कन्द् क्ट्रक् न 
९५३८६८७।६८ 

३ ५ निं वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण अन्द्जु र्नमािण  ेवा 
८९,७२,८०७।९३  

जम्मा 
२७४४१२९१।६१ 

 

२७,४४१,२९१.६१ 

३८ 
  

अथपिाल भवन र्नमािण- लागत अनुमान रु.१4,50,0३,957। भएको र्  नगरपार्लकामा वडा निं २ को  ाँढेपानीमा १५ बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने कार्िका लार्ग बोलपत्र आव्हान 

गरेकोमा प्राप्त इ र्बर्डङ्गमध्रे्  बै भन्द्दा घटी कवोल रु.९,५३,२९,३६६।८४ ( म ुअ कर  मेतमा) राजेन्द्र र्नमािण ँग  म्झौताको दईु बर्ि अथाित २०८०।१।२८  म्ममा काम  म्पन्द्न गने गरी 
२०७८।१।२९ मा ठेक्का  म्झौता गरेको देर्खन्द्छ ।उक्त ठेक्का  म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन्: 

  

(क) लेखापरीक्षण  मर् २०७८ फागुन म्ममा  म्झौता भएको १० मर्हना अथाित कररब ४१ प्रर्तशत  मर्  र्कन लार्ग  के पर्न र्नमािण कार्ि शरुु नगरेकोले प. .२०७८।०७९ च.निं.२७५३ 
र्मर्त २०७८।११।१८ को पत्रबाट  म्झौतामा पेश गरेको कार्ि र्ोजना (Work Schedule Plan) प्रर्तबद्धता अनुरुप र्नमािण कार्ि ७ ( ात) र्दन र्भत्र  िंचालन गनि हुन भर्न पत्र 
पठाएको भए पर्न काम शरुु गरेको पाइएन । मर्मा काम शरुु नगरे पर्न  मर्मा काम  र्कने र्स्थर्त नभए पर्छ कोर्भड लगार्त अनेक  मस्र्ा देखाएर र्नमािण अबर्ध थप गनुि पने, मलु्र् 

 मार्ोजन लगार्तका कारणले लागत र  मर् बढन गई अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थर्  ेवामा अ र पने हुदँा  मर्मा काम शरुु नगरेको व्र्होरा मलु्र्  मार्ोजन तथा म्र्ाद थप गने अबस्था 

आए र्  व्र्होरालाई ध्र्ान र्दने व्र्बस्था हुनुपदिछ । 

र्नमािण व्र्ब ार्ी ँग २०७८।१।२९ देर्ख २०८०।१।२८  म्म र्नमािण अवर्ध रहने गरी ठेक्का  म्झौता भएकोले  ो अवर्ध  र्हत तु्रटी  ुधार गने अवर्ध म्म बहाल रहने काम, कामदार र 
औजार  र्हतको बीमा गरेको कागजात पेश गनुिपने व्र्बस्था भए पर्न हाल म्म पेश गरेको छैन । र्स्तो अबस्थामा र्नमािण अबर्धमा कुनै भर्वतव्र् परेमा र्बमाबाट क्षर्तपूर्ति र्लन कर्ठनाई हुने हुदँा 

बीमा गनुिको उदेश्र् पुरा हुने गरी वीमा गने गराउने व्र्बस्था हुनुपदिछ ।  

 



(ख) ाबिजर्नक खररद ऐन,२०६३ को दफा ५२क. बमोर्जम  ाविजर्नक र्नकार्ले खररद  म्झौता पिान आपूर्तिकताि, र्नमािण व्र्व ार्ी वा  ेवा प्रदार्कबाट अर्ग्रम बैङ्क जमानत र्लई खररद 

 म्झौता रकमको बी  प्रर्तशतमा नबढ्ने गरी पेश्की र्दन  र्कने व्र्बस्था छ। पेश्की र्दँदा पर्हलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्ि प्रगर्तका आधार र्दन 

 र्कने । र् री र्दएको पेश्की रकम  म्झौता भएको कार्िको लार्ग छुटै्ट खोर्लएको बैक खाता माफि त मात्र भकु्तानी हुने । आपूर्तिकताि र्नमािण व्र्व ार्ी वा  ेवा प्रदार्कले पर्हलो पटक पेश्की प्राप्त 

गरेको र्मर्तले ती  र्दनर्भत्र कार्ि प्रारम्भ गरी क्नु पने र पेश्की रकम कुन प्रर्ोजनमा खचि भएको हो  ोको र्ववरण अद्यावर्धक गरी उपलब्ध गराउनु पने व्र्बस्था छ । उक्त व्र्ब ार्ी 

रु.८२,००,०००।मोर्बलाईजे न पेश्की र्लएको छ । र्   म्बन्द्धमा हाल म्म र्नमािणस्थलमा कुनै र्नमािण  ामाग्री नलगेको र र्नमािण म्बर्न्द्ध कुनै काम शरुु नगरेको व्र्होरा जानकारी हुन आर्ो। 

 म्झौता अनु ार र्लएको पेश्की उर्ल्लर्खत प्रकृर्ा पुरा गरी  म्बर्न्द्धत काममा प्रर्ोग भएको नपाइएमा अर्ग्रम बैङ्क जमानत जफत हुने उल्लेख छ । र्स्तो प्रकारले पेश्की र्दने र पेश्की र्लएर काम 

 ुरु नै नगने कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्स्तो प्रकृर्ामा  ुधार हुनु पदिछ ।  

३९ 
  

बीजकवेगर भकु्तानी- पार्लकाले र्नमािण  म्झौता गरेका व्र्ब ार्ीले पी ए  वापत भकु्तानी माग गदाि  क्कल र्बल र्बजक पेश हुनु पदिछ । लेखापरीक्षण गररएका र्नम्न ठेक्कामा व्र्ब ार्ीले 
र्बल पेश नगरेका तथा पेश गरेकोमा पर्न  क्कल र्बल र्बजक पेश नभए पर्न भकु्तानी र्दएको देर्खएको छ ।  क्कल र्बल र्बजक बेगर भकु्तानी र्दएको रकम अशलु हुनु पने रु. 

क्र   काम र्नमािण व्र्ब ार्ी पी ए बाट भकु्तार्नको प्रर्ोजन भकु्तानी रकम 

1.  राधाकृष्ण मर्न्द्दरदेर्ख लठैर्ा जोडने  डक 

र्नमािणको भकु्तानी  

जे र्ब र्नमािण  ेवा बीमा,र्नमािण क्रममा  ुरक्षा,अनफरर् न कार्ि १,७४,६२०। 

2.  बेलकोट महने्द्र राजमागिदेर्ख उत्तर  डकको 

भकु्तानी 

जे र्ब र्नमािण  ेवा बीमा, अनफरर् न कार्ि १,४९,३९८। 

3.  लठुवा  डक वडा निं ८मा र्प्रर्मक्  कापेर्टङ्ग  प्रेम र्बल्ड ि प्रा र्ल र्नमािण क्रममा  ुरक्षा,अनफरर् न कार्ि ६५,०००। 
4.  ७ निं वडा स्वास्थर् भबन र्नमािण बाराही अर्जमा र्नमािण  ेवा बीमा, एज र्बल्ट ड्रइङ्ग १,३०,०००। 
5.  न पा भवन र्नमािण स्काइ एन ए  के डी एन जे भी वीमा,ल्र्ाब टेष्ट र अन्द्र् ३,०७,५००। 
6.  कौवा खोला पुल (भालुफाँटा मैतुवा) तेर्ड मर्णलेक जे भी 

वीमा,ल्र्ाब टेष्ट र अन्द्र्(  ातौं र र्ब  म्मको 
) 

३,९८,५२९।७२ 

7.  वडा निं ४ कार्ािलर् भबन र्नमािण र्नराजन कन्द्स्ट्रक् न बीमा, एज र्बल्ट ड्रइङ्ग १,४५,०००। 
8.  वडा निं ५ कार्ािलर् भबन र्नमािण अन्द्जु र्नमािण  ेवा बीमा, एज र्बल्ट ड्रइङ्ग १,४५,०००। 
9.  वडा निं १२ कार्ािलर् भबन र्नमािण अन्द्जु र्नमािण  ेवा बीमा, एज र्बल्ट ड्रइङ्ग १,४५,०००। 
10.  वडा निं ७ कार्ािलर् भबन र्नमािण अन्द्जु र्नमािण  ेवा बीमा, एज र्बल्ट ड्रइङ्ग १,४५,०००। 

१,८०५,०४७ 



   
जम्मा  

१८,०५,०४७।७२ 
 

४० 
  

परामशि सेवा खररद-  
 

४०.१ 

  
कार्ािलर्ले र्  आर्थिक बर्िमा र्नम्न कार्िका लार्ग परामशिदाता फमिबाट परामशिको काम  म्पन्द्न भएको जनाएको छ ।  

क्र िं कामको र्बबरण परामशिदाता भकु्तानी रकम 

1.  र्बर्भन्द्न पाँच नदीको IEE गने कार्ि र्ात्रा इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग  र्भि ेज 
६४८६२०। 

2.   ुर्क्त खाडा खोला पूलको र्ड र्प आर मस्टा इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग कन्द् ल्टेन्द् ी काठमाण्डौं 
१२,४३,०००। 

3.  र्त्रबेणी बजार पानी आपूर्ति र्ोजनाको डी पी आर र्दनेश इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग कन्द् ल्ट कैलाली 
४,९७,२००। 

4.  वडा कार्ािलर् र न पा भबनको आइ इ इ कार्िको अर्न्द्तम भकु्तानी Expert Points and Reserch Center 

Pvt Ltd 
९४२४२०। 

5.  १५ बेड क्षमताको अस्पतालको डी पी आर गौरी एण्ड गार्त्री कन्द्स्ट्रक् न प्रा र्ल काठमाण्डौं 
१२१८५९२। 

6.  डोडा खोला पूल आइ इ इ रोर्ल कन्द् ल्टेन्द्ट ् प्रा र्ल काठमाण्डौं 
११९६२७४। 

7.  कौवा र टवालानगर गाँउ जोडने गरी डोडा नदी पूलको डी पी आर AP Engineering Design Solution 

Pvt Ltd , Lalitpur 
१२४३०००। 

8.  ठकुरी टोल र चौधरी टोल जोडने पुलको डी पी आर 
नेक्  / मक्  र्डर्र जे भी काठमाण्डौं ८८५३५५। 

9.  घोडाघोडी ताल परर रमा मास्टर प्लानका लार्ग  म्भाव्र्ता अध्र्र्न मक्  र्डर्र इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग कन्द् लटेन्द्ट प्रा र्ल  
८,७४,०४७। 

  
जम्मा 

८७,४८,५०८। 
 

उक्त परामशि  म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन् : 
क.  ाविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्ािलर्का जनशर्क्तले गनि न क्ने कार्ि भएमा मात्र परामशिदातावाट काम गराउन  र्कने उल्लेख छ । र्  कार्ािलर्मा प्रार्वर्धक कार्िमा 

 िंलग्न जनशर्क्त मौजुदा रहकेोमा  ो जनशर्क्तको उपर्ोग गरी काम गराउन  र्कने वा न र्कने  म्बन्द्धमा कुनै व्र्होरा उल्लेख नगरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा भकु्तानी र्दने गरी बाहर् 

परामशिदाता ँग खररद  म्झौता गरी काम गराउदा कार्ािलर्लाई रु. ८७,४८,५०८। थप व्र्र्भार परेको छ। आफनो जनशर्क्तबाट हुन  क्ने न क्ने एर्कन नगरी बाहर् जनशर्क्त प्रर्ोग गररनु हुदैन 

।  

ख. परामशि ेवा र्लइ प्रर्तबेदन प्राप्त भए पर्छ कार्ािलर्को आबश्र्कता अनु ार काम  म्पन्द्न भएको छ छैन जाँच गरी उपरु्क्त देर्खए प्राप्त प्रर्तबेदन अर्भलेखमा रातनु पनेमा नराखेको क  िं ७ र 

 

  



८ मा उल्लेर्खत प्रर्तबेदनमात्र स्टोरमा दार्खला गरेको, प्रस्ताब पेश गदाि काममा खर्टने  बै परामशिदाताको र्ोग्र्ता र अनुभब  र्हतको नामावली पेश गरेमा कामको र्बश्व र्नर्ता बढनेमा 

नाममात्र पर्न पेश नगरेको अबस्था  मेत रहकेो, र्फल्डमा काम गरेका परामशिदाताले  बे चरणमा र्फल्डमा काम गदािका र्बर्भन्द्न फोटोहरु पर्न  माबेश गरी  बे प्रर्तबेदन पेश गरेमा प्रर्तबेदनको 

र्बश्व र्नर्ता बढनेमा कुनै पर्न फोटोहरु पेश गरेको नदेर्खएको प्रर्तबेदन तर्ार गरे पर्छ प्रर्तबेदनका व्र्होरा पार्लकाका  म्बर्न्द्धत व्र्र्क्तहरु  मक्ष प्रस्तुतीकरण कार्िक्रम आर्ोजना गनुि पनेमा 

नगरेको अबस्था छ । र्स्ता कार्िमा  ुधार हुनु पदिछ । 

ग. महालेखा र्नर्न्द्त्रक कार्िलर्ले प्रकाशन गरेको खचि  िंकेत तथा वगीकरण र व्र्ातर्ा अनु ार खचि  िंकेत ३११७२ ( पँूजीगत अनु न्द्धान तथा परामशि ) बाट  ाविजर्नक र्नमािण  ँग 
 म्बर्न्द्धत (क)  म्भाव्र्ता अध्र्र्न खचि (ख)  वेक्षण, र्डजाइन, ड्रइङ्ग खचि (ग) अन्द्वेर्ण उत्खनन र अनु न्द्धान म्बन्द्धी खचि (घ) पँुजीगत र्नमािणको लागतमा  मावेश हुने प्रार्वर्धक 
परामशि  ेवा म्बन्द्धी खचि तथा अन्द्र् पँूजीगत प्रकृर्तका अध्र्र्न, अनु न्द्धान तथा परामशि खचिहरू  मावेश गने गरी उल्लेख गरेको छ । तर मार्थ तार्लकामा उल्लेर्खत क्र  िं ४ र ८ का काम 

पँूजीगत अनु न्द्धान तथा परामशिबाट नगरी  ाबिजर्नक र्नमािण र्शर्िकबाट गरेको छ । तोर्कएको र्शर्िकबाहके अन्द्र्बाट र्शर्िकबाट खचि गने कार्ि र्नर्न्द्त्रण हुनु पदिछ ।  

४०.२ 

  
 ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११७ मा  म्पन्द्न भएको र्नमािण कार्ि, आपूर्ति गररएको माल ामान वा प्रदान गररएको  ेवा स्वीकार गदाि  ोको कार्ि स्वीकार प्रर्तवेदन तर्ार 

गनुिपने र प्रर्तवेदन तर्ार भएपर्छ आवश्र्क प्रर्क्रर्ा पूरा गरी भकु्तानीका लार्ग  म्बर्न्द्धत आर्थिक प्रशा न शाखा वा र्नकार्मा लेखी पठाउनु पने व्र्वस्था छ ।तर र्  पार्लकाले  बै परामशि 

 ेवाको कार्ि स्वीकार प्रर्तबेदन तर्ार नगरी भकु्तानी र्दने गरेको छ ।कार्ि स्वीकार प्रर्तबेदन तर्ार नगदाि काम  म्पन्द्न गनुिपने  मर् र  म्पन्द्न गरेको  मर्, लागत अनुमान र भकु्तानीको अबस्था 

लगार्तका  ूचना एर्ककृतरुपमा नदेर्खने हुदँा तोर्कए अनु ार कार्ि स्वीकार प्रर्तबेदन तर्ार गनुि पदिछ ।  

 

  

४०.३ 

  
क्र  िं ८ मा उल्लेर्खत परामशि  ेवाका लार्ग प्रार्बर्धक तथा आर्थिक प्रस्ताब माग गदाि ४ र्बर्भन्द्न फमि ँग छुट्टा छुटै्टमाग गररएकोमा दईु प्रस्ताबदाताले  िंरु्क्त प्रस्ताब बनाई पेश गरेको प्रार्बर्धक 

प्रस्ताब स्वीकार गरी  ोही प्रस्ताबलाई प्रार्बर्धक र आर्थिकरुपमा उच्च अिंक प्राप्त गरेको मानी  म्झौता गरी काम गराएको छ । छुट्टा छुटै्ट प्रस्ताब माग गरेको लाई एउटै मानी मलु्र्ाँकन गनि र्मल्ने 

स्पष्ट आधार देर्खदैन ।   

 

  

४०.४ 

  
 ाबिजर्नक खररद ऐन तथा र्नर्मावली अनु ार पराम ि  ेवाको लागत अनुमान तर्ार गदाि ओभरहडे  माबेश गनि र्मल्दैन । तर क्र  िं ८ मा उल्लेर्खत कामका लार्ग मक्  र्डर्र इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग 

कन्द् लटेन्द्ट प्रा र्ललाई कुल लागत अनुमान रु.८,८२,६७७। तर्ार र्बर्बध खचि बाहके जनशर्क्तको मात्र लागत रु,४,१४,०२६।को १५ प्रर्तशत रु.६२,१०४।ओभरहडे गणना गरी भकु्तानी 

र्दएकोले उक्त रकम अशलु हुनु पदिछ ।   

६२,१०४ 
  

४०.५ 

  

घोडाघोडी ताल परर रमा मास्टर प्लानका लार्ग  म्भाव्र्ता अध्र्र्नका लार्ग भर्न मक्  र्डर्र इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग कन्द् लटेन्द्ट प्रा र्ल लाई रु.८७४०४७। भकु्तानी र्दँदा परामशि  म्बर्न्द्ध बजेट खचि 
र्शर्िकबाट नभएको, उक्त तालमा र्बर्भन्द्न र्नमािण कार्ि भई  केको कर्तपर् र्नमािण क्रममा रहकेो देर्खन्द्छ ।र् का अर्तररक्त उक्त तालको व्र्बस्थापनका लार्ग छुटै्ट  र्मर्त  मेत गठन भई 

कार्िरत रहकेो अबस्थामा उक्त  र्मर्त ँग  मन्द्वर्  मेत नगरी र मास्टर प्लान र्बगतमा तर्ार भए नभएको कुनै व्र्होरा नखलुाई आर्थिक बर्िको अन्द्त्र् र्तर परामशि  ेवा आबश्र्क परेको भर्न 

काम गराइ भकु्तानी र्दने कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्स्ता कार्ि र्नर्म  म्मत नदेर्खएकोले र्नर्न्द्त्रण हुनु पने रु.   

८७४,०४७ 

  

४१ 
  

सेनीटरी प्र्ाड खररद- उक्त सामान खररद सम्बन्धमा देखखएका व्यहोरा ननम्न छन ्: 
 

४१.१ 
  

 ामदुार्ीक र्बद्यालर्का छात्राहरुलाई र्नशलु्क स्र्ानीटरी प्र्ाड र्वतरणका लार्ग र्  आ ब मा रु.८५,९६,०००। बजेट व्र्बस्था भएकोमा १,६०,००० थान प्रर्त प्र्ाडको रु.५०। (मु अ कर 
 र्हत) को लागत अनुमान तर्ार गरी बोलपत्रको माध्र्मबाट प्रर्त थान रु.२६।१२(म ुअ कर  र्हत) दरले कुल रु.४१,७९,६९६।भकु्तानी र्दएर जर् माता दी हाईजेर्नक प्रोडक्ट प्रा र्ल घोराही 

दाङ्गबाट खररद गरेको छ । स्र्ानीटरी प्र्ाड ( र्बतरण तथा व्र्बस्थापन ) कार्िर्वर्ध,२०७६ बमोर्जम खररद गरेका प्र्ाडहरु र्बतरण गने र्बद्यालर्ले नाम नामेशी  र्हतको अर्भलेख रातनु 

 

  



पने, स्थानीर् तहले प्रदेश  ामार्जक मन्द्त्रालर्मा तोर्कए बमोर्जम प्रगर्त प्रर्तबेदन पठाउनु पने लगार्तका कार्ि गनुि पनेमा  ो अनु ार गरेको अर्भलेख रहकेो पाइएन । कार्िर्बर्धले तोकेको 

प्रकृर्ा पुरा गरेको नदेर्खनु मनार् ब नदेर्खएकोले र्स्तो प्रकृर्ामा  ुधार हुनु पदिछ ।  

४१.२ 

  

मार्थ उल्लेर्खत व्र्होरा अनु ार प्रर्त थान रु.२६।१२(म ुअ कर  र्हत) दरले खररद गनि  र्कने  बै प्रकृर्ा २०७७ माघमानै  म्पन्द्न गरी २०७७।११।५ मा  म्झौता भएको देर्खन्द्छ । उक्त 
 म्झौतामा तोर्कएको मलु्र्मानै परीमाण थपघट गनि  र्कने व्र्बस्था रहकेो अबस्थामा स्वास्थर्तफि को कार्िक्रम र शशति चालूबाट र्नम्न अनु ार मलु्र्मा  ोझै खररद गरेको देर्खन्द्छ ।र् री खररद 

गदाि पार्लकालाई र्नम्न अनु ार बढी व्र्र्भार परेको देर्खएकोले खररद कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्स्ता कार्ि आईन्द्दा नहुने  ुर्नर्श् चतता  र्हत र्नर्न्द्त्रण हुनुपने रु. 
गो भौ । र्मर्त भकु्तानी पाउने  खररद  िंतर्ा प्रर्त इकाई दर रु कुल भकु्तानी रु बोलपत्रको दरभन्द्दा बढी भकु्तानी रु 

२५२।०७८।३।२४ शशति 
चालू 

र्शभम  र्जिमेड एण्ड  प्लार् ि १०७९२ 
४६।३३ ४९९९९३। २,१८,१०६।- 

२४।०७७।११।१२ स्वास्थर् 
चालू 

न्द्रू् र्  आर इन्द्टरप्राइजेज १०७९२ 
४६।३३ ४९९९९३। २,१८,१०६।- 

 
जम्मा 

   

४,३६,२१२।- 
 

४३६,२१२ 

  

४२ 
  

ह्य मपाइप खररद- पार्लकाले र्बर्भन्द्न र्नमािण कार्ि उपभोक्ता  र्मर्त वा र्नमािण व्र्ब ार्ीमाफि त काम गराउँदा ह्यमु पाइप म्बर्न्द्ध काम भए उपभोक्ता  र्मर्त वा र्नमािण व्र्ब ार्ीबाट नै गराउने 
र त्र् को नाप जाँच  र्हतको मलु्र्ाँङ्कन गरी भकु्तानी र्दने गरेको देर्खन्द्छ ।उल्लेर्खत व्र्होरा अनु ार काम गराए पर्न तल तार्लकाम उल्लेर्खत २५२ थान ह्यमु पाइप खररद गरी प्रर्ोजन 

नखलुाई र्बर्भन्द्न व्र्र्क्तलाई भपािइ गरी र्बतरण गरेको देर्खन्द्छ । र्बतररत ह्यमु पाइप कुन प्रर्ोजनमा कहाँ प्रर्ोग भए नाप जाँच र मलु्र्ाङ्कन गरेको देर्खदैन ।त्र्स्तै र्बतरण गदाि के कस्ता 

मापदण्डका आधारमा र्वतरण गररने हो खलुाएको छैन । मापदण्ड बेगर तथा नाप जाँच बेगर ह्यमु पाइप र्बतरण गने कार्ि मनार् ब देर्खदैन । आगामी बर्ि र्  प्रकारले काम नहुने  ुर्नर्श् चतता 

 र्हत तपररल बमोर्जमको ह्यमुपाईप प्रर्ोग भएको नापी र्कताव  मेत पेश हुनुपने रु.  

क्र  िं गो भौ । र्मर्त खररद प्रकृर्ा कार्िक्रम भकु्तानी पाउने र्बर्भन्द्न  ाइजका ह्यमु 

पाइपको  िंतर्ा 

भकु्तानी रकम 

१ 
२२६।०७७।१२।२६  ोझै नगरपार्लका पँूर्जगत बदिगोररर्ा ह्यमु पाइप एण्ड किं र्क्रट उद्योग १६ 

२,८४,५२५।५३ 
२ 

३२०।०७८।३।७  ोझै नगरपार्लका पँूर्जगत मर्ल्लकाजुिन ह्यमु पाइप एण्ड किं र्क्रट उद्योग २४ 
४,९८,९१३।०८ 

३ 
३२१।०७८।३।७  ोझै नगरपार्लका पँूर्जगत मार्लकाजुिन किं र्क्रट उद्योग २० 

२,८०,८२१।९५ 
४ र्बर्भन्द्न बोलपत्र र्बर्भन्द्न बदिगोररर्ा ह्यमु पाइप एण्ड किं र्क्रट उद्योग १९२ 

४८,३८,१६९।५८ 
    

जम्मा  २५२ 
५९,०२,४३०।१४ 

 

५,९०२,४३० 



४३ 
  

अर्क्सजन र्सर्लण्डर खररद- नगरपार्लकाको पँूर्जगत कार्िक्रम (३३०/०७८।३।८) बाट र्नम्न अनु ार  ामान खररद गरेको देर्खन्द्छ । 

क्र  िं  ामानको नाम भकु्तानी पाउने  
भकु्तानी रकम रु. 

१ 
४० थान अर्क् जन र् र्लण्डर(फ्लो र्मटर  र्हत) ४० र्ल क्षमता इन्द्पेप् न इर्न्द्जर्नर्ररङ्ग कन्द्स्ट्रक् न एण्ड मचेन्द्डाइजनर प्रा 

र्ल 
९,८०,०००। 

२ 
४० थान अर्क् जन र् र्लण्डर(फ्लो र्मटर  र्हत) ४० र्ल क्षमता र्प ए  एम टे्रड र्लँक  

९,८०,०००। 

३ 
इ  ी जी मेर् न (१२ च्र्ानल) १, हेमोग्लोर्बन एनलाईजर १, 

 ेर्म अटोमेटेड बार्ोकेमेस्ट्री एनलाईजर १ 

आरु्र्  र्जिकम 
९,९९,३७२। 

  

जम्मा रु. २९,५९,३७२। 
 

उक्त  ामान  म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन् : 
(क) उक्त मलु्र्का स्वास्थर्  ामाग्री खररद गदाि पार्लकाको आबश्र्कता अनु ार स्पेर्कर्फके न तोकी खररद कार्ि  म्पन्द्न भए पिात तोर्कएको स्पेर् र्फके न अनु ार छन भर्न प्रमार्णत गरर 

आम्दानी बाँध्नु पनेमा पार्लकाको मलु र्जन्द् ी खातामा आम्दानी नजनाई स्वास्थर्तफि को र्जन्द् ी खातामा आम्दानी बाँधेको जानकारी हुन आर्ो । एकै कार्ािलर्मा दईु खाता रातने र कुनै 

स्पेर् र्फके न नतोकी आपूतिकले पेश गरेको  ामानलाई नै मनार् ब ठानी आम्दानी बाँधी भकु्तानी र्दने कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्स्ता प्रकृर्ामा  ुधार हुनु पदिछ ।  

(ख) उक्त तार्लकामा उल्लेर्खत ८० थान अर्क् जन र् र्लण्डरका अर्तररक्त ४० र्लटर क्षमताका वडि र्भजन ईन्द्टरनेशन नेपालले र्दएका ५ थान र १० र्लटर क्षमताका १५ थान  र्हत कुल १०० 
थान र् र्लण्डर रहकेोमा  ानो १५ र ठुलो २७  र्हत कुल ४२ थान अर्क् जन खाली र ५८ थान भररएको अबस्थामा रहेको भनाई पार्लकाको रहे पर्न प्रर्ोग र्बर्हन अबस्थामा अस्थाई कोर्भड 

आइ ोले न वाडिमा रहकेो जानकारी हुन आर्ो ।उक्त र् र्लण्डर पार्लकाले अब  िंचालनमा आउने अस्पतालमा प्रर्ोग गररने भनाई पार्लकाको रहकेो छ । 

 

४४ 
  

सक्कल बीजक पेश नभएको- गो.भौ. निं. ४५।०७७।६।१६ बाट वातावरर्णर्  र फाई  चेतना जागरणकालार्ग एड  कि ल प्रा र्ल (३०२४८३८८८) लाई  क्कल म ुअ कर र्बजक 
बेगर रु.३,८९,८५०। भकु्तानी र्दएकोले फोटोकपी कर र्बजकबाट भकु्तानी र्दएको म ुअ कर रु.४४,८५०। म्बर्न्द्धत आन्द्तररक राजश्व कार्ािलर्मा बुझाएको वा र्ह ाब र्मलान गरेको प्रमाण  र्हत 

 क्कल कर र्बजक पेश हुनु पदिछ ।  

३८९,८५० 

४५ 
  

और्र्ि खररदः   ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ८५ को उपर्नर्म १(क) मा र्ब  लाख रुपैर्ाँ म्मको और्र्धजन्द्र् माल ामान उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खरुा तथा 

र्डलर र्वर्क्र मलू्र्  ूची रार्ष्ट्रर्स्तरको  माचार पत्रमा  ूचना प्रकाशन गरेको र त्र्स्तो उत्पादनकले स्थानीर् र्डलरलाई र्दए  रहको छुट र्दने गरी तोकेको र्बक्री मूल्र्मा  ोझै खररद गनि  र्कने र 

एक आर्थिक बर्िमा एकै पटक वा पटक पटक गरी  ीमा भन्द्दा बढी रकमको  ोझै खररद नहुने व्र्वस्था छ । पार्लकाले र्  बर्ि और्र्धजन्द्र्  ामार्ग्र र और्र्ध खररद गरेकोमा केही उत्पादकले 

रार्ष्ट्रर्स्तरको  माचार पत्रमा  ूचना प्रकाशन गरेका प्रमाणका आधारमा तथा केही  ोझै गरी बार्र्िक रु.६५५८९६३। को खररद गरेको देर्खर्ो । र्नर्ममा तोकेको र् मा भन्द्दा बढीको और्र्धजन्द्र् 

 



 ामाग्री तथा और्र्ध खररद गरेकोमा स्थानीर् र्डलरलाई र्दने  रहको मलू्र्मा र्दए नर्दएको एर्कन हुन  केन । आपूर्ति हुने और्र्ध डव्लु.एच.ओ.  र्टिफाइड हुनुपने, खररद भएको और्र्धहरु 

र्वर्र् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई जाँच गनुिपने, उक्त और्र्ध र्नशलु्क र्वतरण भर्न लेखेको प्रमाण जस्ता व्र्होराहरु खलेुको प्रमाण रात नु पनेमा  ो अनु ार गरेको प्रमाण राखेको देर्खएन । र्स्तो 

अवस्थामा पार्लकामा आपूर्ति भएका और्धी एिंवम  र्जिकल  ामान स्पेशीर्फकेशन अनु ार भएको छ भर्न र्र्कन गनि  र्कएन । र् का अर्तररक्त बार्र्िक खररद र्ोजना तर्ार गरी 

प्रर्तस्पधाित्मक लाभ र्लदै गुणस्तररर् और्र्ध तथा उपकरण खररद गरी अद्यावर्धक अर्भलेख राखी र्वतरण गनि पार्लकाले ध्र्ान र्दनुपदिछ ।  

४६ 
  

नगदी रर्सदको र्ववरणः  महालेखा र्नर्न्द्त्रक कार्ािलर्ले आन्द्तररक र्नर्न्द्त्रण प्रर्ोजनका लार्ग र्बर्भन्द्न फारामहरुका अर्तररक्त रर् द र्नर्न्द्त्रण खाता,९०४ को पर्न व्र्बस्था गरेको छ । र्  

पार्लकाले नगदी र्नर्न्द्त्रण खाता राखेको पाइएन । लेखापरीक्षण क्रममा रर् द र्नर्न्द्त्रण खाता  र्हत प्रर्ोग गरेका नगदी रर् द माग गदाि पेश भएन । र्स्तो अबस्थामा नगदी रर् द र्थाथिरुपमा 

नगरपार्लकाकै काममा प्रर्ोग गरी प्राप्त आर्  म्बर्न्द्धत खातामा  मर्मै दार्खला गरेको छ भर्न र्बश्वस्त हुने अबस्था छैन । र्स्तो प्रकृर्ामा  ुधार हुनु पदिछ ।  

 

४७ 
  

सव कन्ट्र्ाक्टरबाट काम गराएको- ५/०७७/११/२३ ( र्ज र्ब   पँुर्जगत )  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ को उपर्नर्म १० मा उपभोक्ता  र्मर्त वा लाभग्राही 
 मदुार्ले पाएको काम आफैले  म्पन्द्न गनुिपने र कुनै र्नमािण व्र्व ार्ी वा  व कन्द्ट्र्ाक्टरबाट काम गराउन  र्कने छैन भन्द्ने उल्लेख छ ।पार्लकले र्ज र्ब   पँुर्जगत कार्िक्रमबाट बुलबुले 

बहुमखुी क्र्ाम्प को भबन र्नमािण कार्िका लार्ग बुलबुले बहुमखुी क्र्ाम्प  र्नमािण उपभोक्ता  र्मर्त ँग कुल रु.३९,९३,४४८।८३ भकु्तानी र्दने गरी  म्झौता गरेकोमा उक्त  र्मर्तले र्  
पार्लकामा भकु्तानीका र्बल पेश गदाि जे र्ब र्नमािण  ेवाबाट(६०४१६६९८२) काम गराएको भर्न उक्त व्र्व ार्ीको कर र्बजक पेश गरेको आधारमा गत बर्ि रु.२१,००,०००। र र्  आ ब मा 

रु.८,९९,६९८।  मेत कुल रु.२९,९९,६९८।६८ भकु्तानी र्दएकोले र्नमािण व्र्ाव ार्ी माफि त  वकन्द्ट्र्ाकमा काम गराएको देर्खर्ो।र्नर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररत काम गराउने कार्ि 
मनार् ब नदेर्खएको रु. 

२,९९९,६९९ 

४८ 
  

प्रर्िवेदन िर्ार- र्बउ श्रोत केन्द्र स्थापना कार्िक्रमका लार्ग र्  पार्लकाबाट रु.१३,५४,५७५।प्रधानमन्द्त्री कृर्र् आधुर्नर्ककरण पररर्ोजना बाट रु.२९,८८,४९६। र र्जर्वका कृर्र्  हकारी 

 िंस्था र्लर्मटेडबाट रु.६८७,९९९। लागत  हभार्गता हुने गरी  म्झौता भएकोमा काम  म्पन्द्न भए पिात  बैको लागत  हभार्गता देर्खने गरी कार्ि स्वीकार/कार्ि  म्पन्द्न प्रर्तबेदन तर्ार गनुि 
पनेमा र्  पार्लकाको लागतमात्र देखाइ र्  पार्लकाबाट र्जर्वका कृर्र्  हकारी  िंस्था र्लर्मटेडलाई रु. १३,५४,५७५। भकु्तानी र्दएको देर्खर्ो । कार्ि स्वीकार/कार्ि  म्पन्द्न प्रर्तबेदन तर्ार 
गदाि  बै लागत  हभार्गता देर्खने गरी एर्ककृतरुपमा तर्ार गने व्र्बस्था हुनु पदिछ । 

 

४९ 
  

उपभोक्ता सर्मर्िलाई भुक्तानी- र्  पार्लकाले नरम प्रकारको क्ले र र् ल्ट माटोमा  बै र्कर् मको खन्द्ने काम १० र्मटर म्म बोकानी र्डष्पोजल र १.५ र्मटर म्म र्लफ्टका लार्ग मार्न  
प्रर्ोग गरी भकु्तानी र्दएको मा मेर्शनबाट गणना गदाि र्नम्न अनु ार भकु्तानी भएको देर्खन्द्छ । 

क्र 

 िं 

गौ भौ र्मर्त कार्िक्रम उपभोक्ताको नाम र 

काम 

पररमाण घ मी 

मा 

रु७०। का 

दरले हुने रकम 
रु४१८।१८ ले हुने 
रकम रु. 

बढी भकु्तानी रु. 

१ 
४३६।०७८।३।३० नगरपार्लका पँुर्जगत वडा कार्ािलर् र 

कमलफाँटा जोडने 

कल्भटि र्नमािण 

१११.४१ ७७९९ ४६५८९ ३८७९० 

६६८,१८१ 



२ 
३०।०७८।३।२४ स्थानीर् पूबािधार 

र्बका   ाझेदारी 

वडा निं १ र ८ जोडने 

कल्भटि र्नमािण 
१९०.२१ १३३१५ ७९५४२ ६६२२७ 

३ 
४०।०७८।३।२९ स्थानीर् पूबािधार 

र्बका   ाझेदारी 

फागुराम चौधरीको 

घर नर्जकको 

नालामा कल्भटि 

र्नमािण 

१५५.६५ १०८९६ ६४५०० ५३६०४ 

४ 
३३।०७८।३।२३ प्रदेश  रकारबाट 

हस्तान्द्तररत कार्िक्रम 

 ुखड दराख 

खानेपानी भरू्मगत 

ट्र्ाङ्क पाइप 

लाईन जडान 

५९४.५७ 
४१६२० २४८६३७ २०७०१७ 

५ 
३४।०७८।३।२३(रु५३५।६०ले भकु्तानी र्दएको) प्रदेश  रकारबाट 

हस्तान्द्तररत कार्िक्रम  

उत्तरपुर टोल 

खानेपानी र्बद्युत 

जडान तथा पाइप 

लाइन र्बस्तार 

६४९.८६ ४५४९० ३४८०३३ ३०२५४३ 

       
६६८१८१ 

नरम प्रकारको क्ले र र् ल्ट माटोमा  बै र्कर् मको खन्द्ने काम १० र्मटर म्म बोकानी र्डष्पोजल र १.५ र्मटर म्म र्लफ्ट मेतका लार्ग रु.७०।प्रर्त घनर्मटरले भुक्तानी र्दने गरेको छ ।क्र  िं ५ मा 
उल्लेर्खत काम जे  ी बी प्रर्ोग गरी खनाई मेतका काम गरेको भर्न न्द्रू् कुमारी कन्द्स्ट्रक् न(६०५१९४३१७) को म ुअ कर र्बजक निं १९ र्लई रु.२,८५,९९९।९९ भकु्तानी र्दएको भर्न 
उपभोक्ता  र्मर्तबाट र्बल पेश भए पर्न मार्न बाट काम गराएको आधार मानी भकु्तानी र्दएको । क्र  िं १ को वडा कार्ािलर् र कमलफाँटा जोडने कल्भटि र्नमािणगने कार्िका लार्ग बौखहा 

कन्द्स्ट्रक् न प्रा र्ल(६०३८३९५१४) को र्बजक निं ११ अनु ार कल्भटिको फाउन्द्डे न वापत भकु्तानी गरेकोले एक् ाभेटर प्रर्ोग मान्द्नु पने देर्खएको ।क्र  िं ३ को फागुराम चौधरीको घर नर्जकको 
नालामा कल्भटि र्नमािण गदाि एक् ाभेटर प्रर्ोग गरेको देर्खने फोटो  र्हत जी.ज .उद्धार कन्द्स्ट्रक् नलाई जग खने बापत भर्न भकु्तानी र्दएको कर र्बजक पेश भएको देर्खएकोले उल्लेर्खत 
कामहरु मार्न बाट काम गरेको भन्द्न अबस्था रहकेोले मेर् नका आधारमा गणना गदाि हुने रकमभन्द्दा बढी भकु्तानी र्दएको रकम मनार् ब नदेर्खएकोले अशलु हुनु पदिछ ।  

५० 
  

पुरानो सुखड बजार ढल र्नकास-  
 

५०.१ 

  

पुरानो  ुखड बजारमा ढल र्नका को काम गनि पार्लकाबाट रु.६७,९०,०००।भकु्तानी र्दने, उपभोक्ता  र्मर्तबाट रु.२९,८८,१८१।७३ र कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी बापत रु.२,१०,०००। खचि पार्लकाबाट 

खचि गने गरी कुल रु.९९,८८,१८१।८३ को लागत अनुमानमा २०७६।३।३०  म्ममा काम  म्पन्द्न गने गरी उपभोक्ता  र्मर्त ँग २०७५।११।२१ मा  म्झौता भएको देर्खन्द्छ । उक्त  म्झौता 
 म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा र्नम्न छन ।  

(क)उक्त कार्िका लार्ग पार्लकाले रु.४९,३६,२७६।को काम भएकोमध्रे् रु.२३,१०,०००। पेश्की कट्टा गरी रु.२६,२६,२७६।(कर  मेत) बराबरको कामका लार्ग पार्लकाबाट 

 

  



२०७६।१।२१ मा भकु्तानी भइ  केको छ ।र्  आ ब मा थप रु.४३,९३,५२०।५३ को काम भएको भर्न कर कट्टा गरी रु.४३,४१,४८१।भकु्तानी र्दएको छ ।दइु आ ब मा गरी उपभोक्ता 

 र्मर्तलाई कुल रु.९२,७७,७५७। भकु्तानी र्दएकोमध्रे् उपभोक्ता  र्मर्तको तफि बाट नारार्ण ओली र रबु गौतमको नामबाट २०७५।११।२२ मा पार्लकाको  िंर्चत कोर्मा दार्खला भएको 
रकम रु.२९,९८,१८२। र पार्लकाको श्रोतबाट कुल रु.६२,७९,५७५।व्र्होररएको भनाई पार्लकाको रह े पर्न  ो व्र्होरा कार्ि स्वीकार प्रर्तबेदन लगार्तका भकु्तानीका लार्ग पेश भएका 

कागजातबाट खलेुको देर्खदैन ।दईु आर्थिक बर्ि अगार्ड अथाित २०७५।७६ मा  म्पन्द्न गनुि पने काम २०७७।७८ को कार्िक्रमबाट तोर्कएको  मर्मा काम  म्पन्द्न नगने उपभोक्ता  र्मर्तलाई 
भकु्तानी र्दनु पार्लकाको कार्िक्रम ँग मेल खाने देर्खएन।र्स्ता कार्िमा र्नर्न्द्त्रण हुनु पदिछ । 

(ख)उपभोक्ता  र्मर्तले र्नमािण कार्ि गदाि पेश गरेका  ामान खररदका र्बल भपािई परीक्षण गदाि ह्यमुपाइप बाहके अन्द्र्  ामान मु अ करमा दताि भएका व्र्ब ार्ीबाट खररद गरेका र्बल भपािई पेश 
गनुि पनेमा (रु.६,२७,९३५।३५ को एउटै र्बल  मेत भएको) मु अ करमा दताि नभएका व्र्ब ार्ीबाट गरेको देर्खन्द्छ ।  म्झौता र्बपररत मु अ करमा दताि नभएका व्र्ब ार्ीबाट खररद गरेका 
र्बल र्बजक पेश हुनु मनार् ब देर्खदैन । र्स्ता कार्िमा  ुधार हुनु पदिछ । 

 

५०.२ 

  

नरम प्रकारको क्ले र र् ल्ट माटोमा  बै र्कर् मको खन्द्ने काम १० र्मटर म्म बोकानी र्डष्पोजल र १.५ र्मटर म्म र्लफ्टका लार्ग र्  पार्लकाले र्  आ ब मा मार्न बाट काम गदाि प्रर्त घन 

र्मटर रु.४१८।१८ र मेर्शनबाट काम गदाि रु.७०। का दरले गणना गने गरेको छ । पार्लकाले उक्त कामका लार्ग प्रर्त घन र्मटर रु.१७५।७०(ओभरहडेबाहके) का दरले १४५८।११ 
घनर्मटरको रु.२,५६,१८९।९३ गणना गरेको छ । मेर्शन प्रर्ोग गरी खन्द्ने काम लाई रु.७०। का दरले गणना गदाि कुल रु.१.५४,१२२।२२ बढी गणना भइ भकु्तानी भएको देर्खन्द्छ । कुल भकु्तानी 
खचि रु.९३,२९,७९६।७१ (कार्ि  म्पन्द्न प्रर्तबेदन अनु ार) मध्रे् पार्लकाबाट रु.६२,७९,५७५।अथाित ६७ प्रर्तशत व्र्होरेको आधारमा रु.१,०३,२६२। बढी रकम भकु्तानी र्दएको अबस्था 

देर्खर्ो । र्   म्बन्द्धमा पार्लकाबाट र्थाथिता एर्कन गरी प्रमाण पेश हुनु पदिछ ।  

१०३,२६२ 

  

५१ 
  

सामार्जक सुरक्षा भत्ताः  ामार्जक  ुरक्षा कार्िक्रम  ञ्चालन कार्िर्वर्ध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दताि र नवीकरण, लगत कट्टा तोर्कएको र्मर्त र्भत्रै पररचर्पत्र अर्नवार्ि रुपमा नवीकरण 

गरी  ामार्जक  ुरक्षा भत्ता र्वतरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगत अद्यावर्धक गरी लाभग्राहीको  िंतर्ा र्र्कन गनुिपने,  ामार्जक  ुरक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा  ञ्चलान गनि र्नर्र्मत रुपमा 

अनुगमन गनुिपने, केर्न्द्रकृत  ूचना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावर्द्यक गने र्जम्मेवारी  ामार्जक  ुरक्षाको अर्ततर्ारी पाउने  म्वर्न्द्धत स्थानीर् र्नकार्को हुने व्र्वस्था गरेको छ । पार्लकाले र्  

बैंक माफि त रु. र्वतरण गरेको छ । बैंकबाट र्वतरण गरेका लाभग्राहीको लगत अद्यावर्धक नगरेका कारण बैंकमा पठाएको र बैकले  ो रकम र्फताि गरेको रकम ँग र्भडान गने अवस्था छैन । वडा 
निं.१ र ४ को  ामार्जक  ुरक्षा भत्ता र्वतरणको लार्ग रु.४९८२१४४८। बैकलाई पेश्की र्दएकोमा हाल  म्म  ोको र्ववरण पेश नगरेको र नगरपार्लकाले पटक पटक पत्राचार गदाि पर्न बैंकले  ो 
र्ववरण नर्दएकोले उक्त रकमको अवस्था एर्कन हुन  केको छैन । उक्त रकम  म्बर्न्द्धत लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरी बचत रकम र्फताि गरेको प्रमाण पेश हुनुपदिछ ।  

४९,८२१,४४८ 

५२ 
  

सुर्ना प्रकाशनः  गोरखापत्र  िंस्थानले गोरखापत्रमा  ुचना प्रकाशनको लार्ग  िंस्थागत र्वज्ञापनमा २५ प्रर्तशत  म्मको छुट र्दने गरी २०७६।४।३० देर्ख लागु हुने गरी बार्र्िक  ूचना 
प्रकाशन गरेको छ । नगरपार्लकाले र्वर्भन्द् न र्मर्तमा देहार्का र्वज्ञापन एजेन्द् ीलाई  ुचना प्रकाशनको लार्ग भकु्तानी गरेकोमा गोरखापत्र  िंस्थानले तोकेको  िंस्थागत छुट र्लएको नदेर्खएकोले 

कम छुट र्दने र्वज्ञापन एजेन्द् ीबाट अ ुल गनुिपने रु. 

९२,१५१ 



गो.भौ./र्मर्त र्वज्ञापन एजेर्न्द्   ूचना प्रकार्शत पर्त्रका भकु्तानी रकम र्लएको छुट पाउनु पने छुट बढी भकु्तानी 

१०।०७७।६।१ चालु 
अनुमोदन र्वज्ञापन  ेवा 

३०३७७१०१६ 

गोरखापत्र रार्ष्ट्रर् दैर्नक ३३४६६३ १५५८८ ७७९३८ ७०४५५ 

३७१।०७७।१२।३ चालु 
र्निल र्मर्डर्ा प्रार्ल  गोरखापत्र रार्ष्ट्रर् दैर्नक १०३०५६ ४८०० २४००० २१६९६ 

जम्मा ९२१५१ 
 

५३ 
  

सवारी लकबुकः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ ले कारोवारको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट स्वीकृत भएबमोर्ममको ढाँचामा रात नुपने तथा अथि 

मन्द्त्रालर्को कार्ि ञ् चालन र्नदेर्शका,२०७५ को पररच्छेद ७ को ७.१.१६ अनु ारको र् मामा रर्ह ईन्द्धन खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले ईन्द्धनमा गरेको खचिमा म.ले.प फाराम निं. 
९०५ को ढाँचामा  वारी लकबुक तथा र्नर्मानु ार कुन कमिचारीलाई कर्त खचि र र् मा र्भत्र रर्ह लकबुक खाता प्रमार्णत गरी खचि गनुिपनेमा  ो वेगर पार्लकाले एक मषु्ट पेट्रोल पम्पहरुको 

र्वलको आधारमा भकु्तानी गरेकोले र्नर्मको पालनामा ध्र्ान र्दनुपदिछ ।  

 

५४ 
  

कार्ािलर् सामान िथा मसलन्द खररदः  ाविजर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रर्तस्पधाि र् र्मत नहुने गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै  ाविजर्नक खररद र्नर्मावलीमा 

रु.५ लाख म्मको खररद कार्ि  ोझै गनि  र्कने, रु.५ लाखभन्द्दा मार्थ रु.२० लाख म्म र् लबन्द्दी दरभाउपत्रबाट र  ोभन्द्दा मार्थ बोलपत्रको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै  ोझै 
खररद कार्ि गदाि एक आर्थिक वर्िमा एक फमिबाट एक पटक रु.५ लाखको  ीमाभन्द्दा बढीको खररद गनि नहुने उल्लेख छ । नगरपार्लकाले र्ो वर्ि चालु खचि शीर्िकबाट कार्ािलर्  ामार्ग्र तथा 
म लन्द्दमा प्रर्तस्पधाित्मक र्वर्ध नअपनाइ  ोझै कोटेशनबाट रु.६२,९५,४५६। खचि गरेको देर्खर्ो । पार्लकाले बार्र्िक खररद र्ोजना वनाई  ोर्ह र्ोजना अनु ार प्रकृर्ा अपनाई खचि गने तफि  

ध्र्ान र्दनुपदिछ ।  

 

५५ 
  

बढी भकु्तानीः अथि मन्द्त्रालर्को कार्ि  िंचालन र्नदेर्शका, २०७५ को पररच्छेद निं ७.१.१५ र् .निं.३ अनु ार  वै प्रकारका  ीप र्वका  तार्लम गोष्ठी  ेर्मनारमा तार्लम केन्द्र बाहके अन्द्र् 
र्नकार्बाट  ञ् चालीत  वै प्रकारका तार्लमका स्रोत व्र्र्क्त तथा प्रर्शक्षकको पारीश्रर्मकमा  हार्क स्तरको तार्लममा कक्षा  ञ् चालन वापत नगरपार्लकास्तरमा रु.७००। र कार्िपत्र वापत 
रु.८००। पाउने तथा  म्बर्न्द्धत कार्ािलर्ले  ञ् चालन गरेको तार्लममा  ोही कार्ािलर्को स्रोत व्र्र्क्त भएमा कक्षा र्लए वापत पाररश्रर्मक नपाउने र कार्िपत्रको मात्र पाररश्रर्मक पाउने उल्लेख छ 
। र्  पार्लकाबाट  ञ् चालन भएको र्वर्भन्द् न तार्लममा देहार् अनु ार र्नदेर्शका र्वपररत खचि गरेको देर्खर्ो । र्स्तो कार्िमा कार्िक्रम  ञ् चालकले र्नदेर्शकाको पूणि पालना गनुिपने देर्खन्द्छ । 

गो.भौ./र्मर्त कार्िक्रम प्रर्शक्षक  े न पाउने दर भकु्तानी दर बढी दर बढी भकु्तानी कैर्फर्त 

५५६।०७८।३।२८ व्र्व ार् दताि प्रणार्ललाई अनलाईन 

प्राणालीमा आबद्ध गनिको लार्ग 

कमिचारीलाई २ र्दने तार्लम 

 ुचना प्रर्वर्ध अर्धकृत राम 

प्र ाद चौधरी 

४ ८०० ३००० २२०० ७४८० 
 

 



४८३।०७८।३।१ मेलर्मलापकताि लाई क्षमता र्वका  

तार्लम 

पुष्प र्वक्रम शाही २८ १५०० ३००० १५०० ३५७०० भ्रमण 

खचि 

भकु्तानी 

भएको 
 

जम्मा 
     

४३१८० 
 

 

५६ ५१२ 
२०७८-३-
१५ 

म लर् अर्भबृर्ि करः मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर ऐन,२०५२ दफा १५ अनु ार दताि नभएको व्र्र्क्तले कर उठाउन नपाउने व्र्वस्था छ । नगरपार्लकाले र्वर्भन्द् न  मर्मा  ुचना प्रशारण गरेको रेर्डर्ो 

कैलाली एफ.एम.लाई रु.५५७६६५।(मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर) भकु्तानी गरेकोमा रेर्डर्ो कैलालीले र्नश् चल र्मर्डर्ा प्रार्लको र्वजक पेश गरी मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर  र्हत भकु्तानी लगेकोको देर्खर्ो 
। उक्ता प्रार्लको स्थार्ीलेखा नम्बर आन्द्तररक राजस् व कार्ािलर्मा २०७८।११।२७ मा पान  चि गदाि थप व्र्व ार् दताि भएको नदेर्खएकोले ऐन अनु ार दताि नभएको  िंस्था वा व्र्र्क्तले मलु्र् 
अर्भबरृ्द्ध कर उठाउन नपाउने देर्खएकोले भक्तानी भएको मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर रु.६४१५६।मा मलू्र् अर्भबरृ्द्ध कर ऐन,२०५२ अनु ार लाग्ने थप दस्तुर जररवाना र व्र्ाज  मेत गणना गरी अ ुल 
गरेको भौचर  र्हत  म्बर्न्द्धत आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्को पत्र पेश हुनु पदिछ रु.  

६४,१५६ 

५७ 
  

भ्रमण खर्िः भ्रमण खचि भ्रमण खचि र्नर्ामवली,२०६४ को र्नर्म ४(१) अनु ार  रकारी खचिमा भ्रमण गने पदार्धकारी वा कमिचारीले  म्भव भए म्म र्कफार्ती र कम खर्चिलोबाटो वा 
 वारी  ाधन प्रर्ोग गरी भ्रमण गनुि पने उल्लेख छ । नगर प्रमखु श्री ममता प्र ाद चौधरीलाई र्वर्भन्द् न  मर्मा काठमाडौ ँकार्ािलर्को कामको र् लर् लामा गएको भ्रमण खचि भकु्तानी भएकोमा 

काठमाडौ ँब ेको प्रर्त र्दन ट्र्ार्क्  भाडा वापत रु.३५००। का दरले देहार्को रकम भकु्तानी लगेको देर्खर्ो । नगरपार्लकाले भ्रमणमा खर्टएको कमिचारी वा पदार्धकारीलाई पररवहन खचि 
नतोकेको अवस्थामा र्वल भपािई वेगर भ्रमण र्वलमा पररवहन खचि भर्न भकु्तानी भएको नगरपार्लकाले नम् ि तोकेर पालना गरी एकरुपता कार्म गनुिपने देर्खन्द्छ । 

गो.भौ.निं./र्मर्त भ्रमण गरेको अवर्ध र स्थान भ्रमण खचि पररवहन खचि 

३३४।२०७७।११।५ २०७७।१०।२० देर्ख २०७७।१०।२७  म्म काठमाडौ ँ ४०००५ २१००० 

२०७७।१०।५ देर्ख २०७७।१०।१२  म्म काठमाडौ ँ ४१३५० २१००० 

जम्मा ४२००० 
 

 

५८ 
  

प्रकार्शि दरभन्दा बढीमा भकु्तानीः- आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्बत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को ३९. (५) अनु ार  रकारी रकम खचि गदाि त्र्स्तो खचि पुर्ष्ट गने र्बल, भरपाई, 

प्रमाण र कागजात  िंलग्न हुनु पनेछ । र्  पार्लकाले तल तार्लकामा उल्लेख भएको कामको लार्ग र्निल र्मडीर्ा प्रार्ल (पान निं ६००१९३८१४) लाई र्वज्ञापन उपलव्ध गराई र्नजले पेश 
गरेको र्बलको आधारमा भकु्तानी गरेको देर्खन्द्छ । र्नजले र्बल पेश गदाि र्बज्ञापन गररएका पर्त्रकाले  ाबिजर्नक गरेको दरका आधारमा भकु्तानी र्दनु पनेमा प्रकार्शत दरभन्द्दा बढी दर राखी पेश 

गरेको र्बलको आधारमा भकु्तानी र्लने र्दने गरेको देर्खएको छ । दर फरक पारी भकु्तानी र्दने कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्  पार्लकाबाट उक्त प्रा र्ल लाई अन्द्र् र्बज्ञापन बापत भकु्तानी र्दँदा र्स्त ै

प्रकारले भकु्तानी र्दए नर्दएको छानर्बन गरी बढी भकु्तानी र्दएको रकममा  ुद  मेत गणना गरी अशलु गनुि पदिछ । रु.  

३५०,२०० 



 ुचना प्रकाशन 

र्मर्त 

पर्त्रका र्बर्र् र्वलमा 

उल्लेख 

र् र्   ाईज 

दर रु. छुट पछीको दर रु. प्रकार् त  ुचना 

अनु ार हुने रेट रु. 
बढी दर 

रु. 
बढी भकु्तानी भएको 

रकम रु. 
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५९ 
  

नाप फरक पारी भकु्तानीः आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्बत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को ३९. (५) अनु ार  रकारी रकम खचि गदाि त्र्स्तो खचि पुर्ष्ट गने र्बल, भरपाई, प्रमाण र 

कागजात  िंलग्न हुनु पनेछ । र्  पार्लकाले तल तार्लकामा उल्लेख भएको कामको लार्ग र्निल र्मडीर्ा प्रा र्ल (पान निं ६००१९३८१४) लाई र्वज्ञापन उपलव्ध गराई र्नजले पेश गरेको 
र्बलको आधारमा भकु्तानी गरेको देर्खन्द्छ । र्नजले र्बल पेश गदाि प्रकार्शत र्बज्ञापन  ाइजको आधारमा भकु्तानी र्दनु पनेमा नाप बढाएर भकु्तानी र्लने र्दने गरेको देर्खएकोले नाप फरक पारी 

भकु्तानी र्दने कार्ि मनार् ब देर्खएन । र्  पार्लकाबाट उक्त प्रा र्ल लाई अन्द्र् र्बज्ञापन बापत भकु्तानी र्दँदा र्स्तै प्रकारले भकु्तानी र्दए नर्दएको छानर्बन गरी बढी भकु्तानी र्दएको रकममा  ुद 

 मेत गणना गरी अशुल गनुि पदिछ । रु.  

 ुचना 

प्रकाशन 

र्मर्त 

पर्त्रका र्बर्र्  ाईज तेस्रो 

र ठाडो  ी 

एममा 

हुने र् र्  र्वलमा उल्लेर्खत र् र्  

 ाईज 

बढी र्  र्   ाईज दर रु १० प्रर्तशत छुट 

पर्छ कार्म दर 

बढी भकु्तानी 
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६० 
  

पदार्िकारी सुर्विाः आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्बत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ को ३९. (१) अनु ार कार्ािलर् प्रमखुले  रकारी रकम खचि गदाि बजेट तथा कार्िक्रमको  ीमार्भत्र 
रही खचि गनुि पनेछ ।तर पँूजीगत बजेट र्नमािण  ुधार प्रर्ोजनका लार्ग व्र्बस्था गरेको बजेट र्शर्िक भए पर्न पार्लकाका पदार्धकारीको  ुर्बधा बापत र्नम्न अनु ार खचि गरेको देर्खन्द्छ । बजटे 

र् द्धान्द्त र पार्लकाको स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम र्बपररत र्स्ता कार्िले आर्थिक अनु ाशन कार्म रातन न क्ने हुदँा र्स्ता कार्ि तत्काल बन्द्द हुनु पदिछ । 

गो भौ/ र्मर्त  ुर्बधा प्रदान गरेको मर्हना 
खचि रकम रु. 

१८६ ।२०७७।११।६ २०७७ माघ मर्हनाको  ुर्वधा 
१०८३०००। 

२०४।२०७७।१२।४ २०७७ फागुन मर्हनाको  ुर्वधा 
१०८३०००। 

२१९।२०७७।१२।२२ २०७७ चैत्र मर्हनाको  ुर्बधा 
१०८३०००। 

२६७।२०७८।१।२६ २०७८ बैशाख मर्हनाको  ुर्बधा 
१०८३०००। 

३१५।२०७८।३।४ २०७८ जेठ र अ ार मर्हनाको  ुर्बधा 
२१६६०००। 

 
जम्मा 

६४,९८,०००। 
 

 

६१ 
  

उपभोक्ता सर्मर्िलाई पेश्क ीः   ाबिजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ अनु ार उपभोक्ता  र्मर्तबाट काम गराउँदा पेश्की उपलव्ध गराउन  र्कने भए पर्न र्  र्जल्लाका अन्द्र् 
 



पार्लकाले पेश्की नर्दएर काम गराएकोले र्  पार्लकाले पेश्की नै र्दएर काम गराउनुको स्पष्ट आधार प्रमाण खलुाएको छैन। पेश्की र्दएर काम गराउँदा पार्लकाले गराएको काममा कुनै प्रभाकाररता 

र गुणस्तर बरृ्द्ध गरेको छ भन्द्ने अबस्था नभएकोले पेश्की र्दएर काम गराउने कार्ि र्नर्न्द्त्रण हुनु पदिछ । पेश्की र्दएर काम गराएको नगरपार्लका पँूर्जगततफि का केर्ह उदाहरण र्नम्न छन् : 

गो भौ निं/र्मर्त उपभोक्ता  र्मर्तको नाम पेश्की रकम 

९८।२०७७।७।२० झाडी  फाई तथा तालमा माटो पटानी उ   वडा निं२  
३३००००। 

१०१।२०७७।७।२१ अस्थाई प्रहरी पोष्ट भान्द् ा शौचालर् तथा प्रर्तक्षालर् र्नमािण उ   वडा निं ७ 
३३००००। 

१२७।०७७।८।११  ाविजर्नक शौचालर् र्न उ   वडा निं१ 
२३१०००। 

२४९।०७८।१।१६  ाडेपानी बजारमा शौचालर् र्नमािण उ   
३३००००। 

२६०।०७८।१।२१ जरही र्शर्वर  डक ग्राभेल उ   वडा निं १२ 
२४००००। 

२६४।०७८।१।२६ जवलपुर कल्भटि र्नमािण उ   वडा निं ११ 
२२५०००। 

२६६।०७८।१।२६ तप्पा कल्भटि र्न उ   वडा निं११ 
२२५०००। 

२७६।०७८।१।२८ वडा कार्ािलर् र कमलफाँटा जोड्ने उ   वडा निं ९ 
६६००००। 

२८२।०७८।२।६ र्शवपुर नालाको कल्भटिमा माटो र्फर्लङ र ग्राभेल उ   वडा निं १२ 
३५००००। 

२९६।०७८।२।२७ गैडा खेडा नाकामा कल्भटि र्न उ   वडा निं ४ 
२५००००। 

 

६२ 
  

थथानीर् बढुवा- स्थानीर् तहहरुले कमिचारीहरुको पदपूर्ति, बढुवा, स्तरबरृ्द्ध गदाि अथाित प्रदेश लोक  ेवा आर्ोग ऐन, २०७६ को दफा ७ उपदफा ४ (क), (ख), ( ग) (ङ) र (च) मा 
उल्लेर्खत काम गदाि प्रदेश लोक  ेवा आर्ोगको परामशि र्लनु पने, परामशि नर्लई गरेको भए ऐनको दफा ५५ बमोर्जम आर्ोगले बदर गनि  क्ने व्र्वस्था उल्लेख छ । र्  पार्लकाको 

२०७६।५।२७ को नगर  भाबाट स्थानीर्  ेवा व्र्वस्थापन तथा प्रोत् ाहन  ुर्वधाका लार्ग व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७७ जारी गरी श्रेर्ण र्वर्हनदेर्ख अर्धकृत  ातौ ँ तह म्मका 
कमिचारीलाई पार्लकाले तोकेको अवर्ध पुगेमा एक स्तर बढुवा र्दने र अवर्ध नपुगेकालाई २ ग्रेड थप गने गरी ५ जनाको स्तर बरृ्द्ध तथा ग्रेड थप गरी तलव तथा ग्रेड भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । उक्त 

कार्ि प्रदेश लोक  ेवा आर्ोग ऐन र्बपररत भएको र  ो  म्बन्द्धमा प्रदेश लोक ेवा आर्ोगले मेत ऐन र्वपररतका कार्ि नगनि नगराउन  वै स्थानीर् तहहरुलाई पररपत्र मेत गरेकोले र्  

पार्लकाको पाँचौ नगर  भाको र्नणिर्बाट गरेको स्तर बरृ्द्ध र ग्रेड थपको कार्ि ऐन बमोर्जम भएको देर्खएन । कमिचारीहरुको पदपूर्ति, बढुवा, स्तरबरृ्द्ध गदाि प्रदेश लोक  ेवा आर्ोग ऐन, २०७६ 

ले तोकेको प्रकृर्ा पुरा गरेरमात्र गने व्र्बस्था हुनु पदिछ । 

 

६३ 
  

सुरर्क्षि नागररक आवासः  ाविजर्नक खररद र्नर्मावलीको र्नर्म १२५(२) बमोर्जम कार्ािलर् प्रमखुले र्नमािण कार्ि स्वीकृत ड्रईङ, र्डजाइन वा स्पेर् र्फके न बमोर्जम भए नभएको कुरा 

प्रार्वर्धक कमिचारीबाट जाँचबुझ गराई कार्ि म्पन्द्न प्रर्तवेदन तर्ार गराउनुपदिछ । कार्ािलर्ले  ुरर्क्षत नागररक आवा  कार्िक्रम अन्द्तरगत पर्हलो र्कस्ता बापत १७५ जनालाई घर र्नमािण बापत 

३,१०१,७०० 



रु.३१०१७००। रकम भकु्तानी गरेकोमा, कार्ि म्पन्द्न प्रर्तवेदन एबम् र्बल भपािई पेश नभएकोले र्नमािण कार्िको र्बल भपािई  र्हत कार्ि म्पादन प्रर्तवेदन पेश हुनुपने रु. 
६४ 

  

भुक्तानी र्दन बाूँकीको कच्र्ावारी- आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ३९(१३) मा चालु वर्िको वजेटले नखामेको खचि व्र्होनुि पने उर्चत आधार 

र पर्ािप्त कारण भएमा  म्वर्न्द्धत कार्ािलर्ले  िंलग्न र्वल भरपाई वमोर्जमको रकम आगामी वर्िमा भकु्तानी र्दने गरी महालेखापरीक्षकवाट र्स्वकृत ढाँचामा भुक्तानी र्दन वाँकीको र्ववरण तर्ार 

गरी आर्थिक वर्ि  माप्त भएको  ात र्दनर्भत्र कोर् तथा लेखा र्नर्न्द्त्रक कार्ािलर्वाट प्रमार्णत गराई रातनुपने व्र्वस्था रहेको छ।  िंर्घर् कार्ािलर्मा जस्तै स्थानीर् तहले पर्न गत वर्िको भकु्तानी 

गने प्रार्ोजनाथि स्पष्ट कानुनी व्र्वस्था गरी भकु्तानी र्दन वाँकीको कच्चावारी प्रमार्णत गरी भकु्तानी र्दने व्र्बस्था हुनु पनेमा बैठक भत्ता, भ्रमण खचि, र्बज्ञापन तथा छपाई खचि जस्ता कार्िका 

लार्ग  मेत भकु्तानी र्दन बाँकी भर्न पार्लकाका कार्िकारी प्रमखुबाटमात्र प्रमार्णत गरेको र्बर्भन्द्न १३१ कार्िका लार्ग रु.३,५९,२७,६०८। लाई नगर  भाबाट मेत अनुमोदन गरी भकु्तानी 

र्दएको पाइर्ो।उक्त रकममध्रे् के कर्त रकम भकु्तानी भर्ो स्पष्ट खलु्ने गरी अर्भलेख राखेको देर्खएन ।प्रर्चलत कानुन बमोर्जम कार्िकारी प्रमखुबाटमात्र प्रमार्णत गरी भकु्तानी र्दन पाउने देर्खदैन 

।र्स्ता कार्िमा र्नर्न्द्त्रण हुनु पदिछ । 

 

६५ ४४७ 
२०७८-३-
२० 

प ूँजीगिबाट भत्ता - चालु प्रकृर्तका खचि पँुर्जगत र्शर्िकबाट भकु्तानी र्दन नर्मल्नेमा कोर्भड जोर्खम व्र्बस्थापन भत्ता भर्न र्  कार्िक्रमबाट रु.१,४६,००४।- भकु्तानी र्दएको कार्ि 
मनार् ब देर्खएन । र्स्ता कार्ि नदोहोररने  ुर्नर्श् चतता  र्हत हुनु पने रु. 

१४६,००४ 

६६ 
  

सुर्ना प्रशारणः  
 

६६.१ 
  

आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ र्नर्म ३९ अनु ार खचि गदाि खचि पुष््टर्ाई गने प्रमाण कागजातका आधारमा गनुिपने उल्लेख छ । नगरपार्लकाका रेर्डर्ो कैलाली 

एफ.एम.१०३.७ मेघाहजिबाट र्वर्भन्द् न र्मर्तमा  ूचना प्रशारण गरेको भर्न रेर्डर्ो कैलाली एफ.एम.को मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर  र्हतको कर र्वजक जारी गरी रु.५५७६६५।भकु्तानी गरेकोमा  ो  ँग 
 म्बर्न्द्धत व्र्होरा र्नम्नानु ार छन । 

रेर्डर्ो कार्िक्रमको लार्ग नगरपार्लकाले देहार्का  ुचनाहरुमा भकु्तानी गररने रकम खलुाई रेर्डर्ोलाई पत्र लेखेकोमा रेर्डर्ोले तोकेको भन्द्दा बर्ढ रकमको दार्व गरी पत्र लेखेको आधारमा भकु्तानी 

गरेकोले तोकेको भन्द्दा बढी भकु्तानी भएको रकम अ ुल हुनुपदिछ रु. 
 ुचना नगरपार्लकाले लेखेको पत्र नगरपार्लकाले 

तोकेको रकम 

भकु्तानी भएको 

रकम 

बढी रकम 

रोजगार  ेवा केन्द्रको  ुचना 
२०७७।४।७ ३५०० ३५०० ० 

 ाविजर्नक  ुनुवाई को प्रशारण 
२०७७।४।१२ ३००० ३००० ० 

भरू्म आर्ोग  म्बर्न्द्ध  ुचना 
२०७७।१०।१६ १०००० ३०००० २०००० 

 हकारी शाखाको  ुचना 
२०७७।६।४ २००० ६००० ४००० 

कृर्र् शाखाको  ुचना 
२०७७।५।२४ २५०० ५००० २५०० 

४४,५०० 

  



 हकारी शाखाको  ुचना 
२०७७।५।२३ २००० ६००० ४००० 

 डकको र् माना खार्ल गने  ुचना 
२०७७।४।११ ५००० १०००० ५००० 

घटना दताि  म्बर्न्द्ध  ुचना 
२०७७।१२।२४ ३५०० १२५०० ९००० 

जम्मा ३१५०० ७६००० ४४५०० 
 

६६.२ 
  

नगरपार्लकाले उक्त रेर्डर्ो ँग कुनै पर्न  म्झौता तथा पत्र वेगरको र्वर्भन्द्न  मर्मा  ुचना प्रशारण गरेको भर्न रु.४१७५००। खचि भकु्तानी गरेको देर्खएकोले र्स्तो काम गनुि गराउनुले आर्थिक 

अनुशा न कार्म गरेको भन्द् ने अवस्था नरहकेोले  म्झौता वेगर भएको भकु्तानी र्नर्म  म्मत नदेर्खएको रु 

 

४१७,५०० 
  

६७ 
  

कार्िक्रम संशोिन वेगर खर्िः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ र्नर्म ३९ अनु ार  रकारी रकम खचि गदाि स्वीकृत कार्िक्रम वेगर खचि गनि नहुने उल्लेख छ । 

नगरपार्लकाले श ित कार्िक्रम अन्द्तरगत र्लर्टल चोक देर्ख र्पपलडाडा बेलार ररङरोड र्नमािणको लार्ग रु.२ करोड ७२ लाख बजेट व्र्वस्था भएको छ । नगरपार्लकाले  ो कामको लार्ग 
रु.२७१९९६७०। को लागत अनुमान गरेकोमा ई र्वर्डङ माफि त बोलपत्र माग गरेकोमा  वै भन्द्दा कम कबोल गरेको र्नमािण व्र्व ार्ी नारार्ण/रेखा जेर्भ ँग रु.१३८५९२५६। भकु्तानी र्दने गरी 
२०७७।८।२५ मा  म्झौता भएको देर्खन्द्छ ।  म्झौता गदाि लागत अनुमान रकम बचेको रकमबाट दोस्रो पटक पुनः ोही बाटोको थप कार्िको लार्ग ई र्वर्डङ माफि त बोलपत्र गरेकोमा  वै भन्द्दा 
कम कबोल गरेको र्नमािण व्र्व ार्ी मार्लका र्नमािण  ेवा प्रार्ल ँग रु.१११३४०८४।७० को लागत अनुमानमा रु.६४९५२०७।३८ मा  म्झौता भएको देर्खर्ो ।  ो ठेक् काबाट बचेको 
रकमबाट पुनः तेस्रो पटक  ोही रोडको लार्ग भर्न रु.४५९३७६७।५२ लागत अनुमान तर्ार गरी ई र्वर्डङ माफि त बोलपत्र माग नगरी ठेक् का प्रकृर्ा  ुरु गदाि  वै भन्द्दा कम कबोल गरेको र्नमािण 
व्र्व ार्ी जे.र्व. र्नमािण  ेवा ँग लागत अनुमानकै हाराहारी रु.४५२८९३९।०२ मा  म्झौता गरी खचि गरेको देर्खर्ो । कार्िक्रम  िंशोधन वेगर बजेट बचत भएको भर्न पटक पटक ठेक् का गदाि 
 मर् अभावले गुणस्तरीर् काम नहुने र आर्थिक अनुशा न पर्न कार्म हुने गरी काम भएको भन्द् ने अवस्था नरह ेहुदँा र्स्ता कार्िमा र्नर्न्द्त्रण हुनुपदिछ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्रार्वर्धक तथा 

कार्ािलर्का कमिचारी ँग अनुगमन गदाि कालोपते्र  डक चकेको तथा भार् एको देर्खन्द्छ । ो  ँग  म्बर्न्द्धत फोटोहरु देहार् अनु ार छन । 

 

 



 

 

 

६८ 
  

बढी भुक्तानीः  
 

६८.१ २८ 
२०७७-
१०-२७ 

 ाविजर्नक खररद र्नर्मावली,२०६४ को र्नर्म ९७ को उपर्नर्म ६ मा उपभोक्ता  र्मर्त वा लाभग्राही  मदुार्ले हरेक र्कस्ताको कामको प्रार्वर्धक मलू्र्ाङ्कन, र्वल भपािई र खचि प्रमार्णत 

गने अन्द्र् कागजात त्र्स्तो  र्मर्त वा  मदुार्को बैठकबाट अनुमोदन गराई  म्बर्न्द्धत  ाविजर्नक र्नकार्मा पेश गनुिपने उल्लेख छ । जनज्र्ोर्त मार्व ४ कोठे भवन र्नमािण उपभोक्ता  र्मर्तले 

रु.३९०२५९७.४८ मा कार्ि  म्पन्द् न गरेकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भपािई परीक्षण गदाि झ्र्ालको लार्ग ०.८१ घनर्मटर र ढोकाको लार्ग ०.३७ घनर्मटरको प्रर्त घनर्मटर रु.२४४८९६ 
का दरले रु.२८८९७७.४ नापी र्वलमा राखेको छ ।  िंलग्न फाँटवारीमा झ्र्ाल र ढोकाको चौको  न्द्रू् नवदगुाि कार्लका  प्लार् िबाट रु.१९३२३०। मा खररद गरेको देर्खर्ो । उक्त झ्र्ाल ढोका 

७१,१८२ 

  



तर्ार गनि  मेत रु.२०००००। मात्र खचि भएको देर्खदा बढी खचि र्लएको रु.८८९७७। उपभोक्ता  र्मर्तको अशिं कट्टा गरी रु.७११८२। अ ुल गनुिपने रु.  

६८.२ 

  
नगरपार्लका क्षेत्रको र्वका  र्नमािणका गर्तर्वर्ध  मेर्टने गरी बतृ्त र्चत्र र्नमािणको लार्ग र्तन  िंस्थाबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी  बै भन्द्दा कम कबोलबाला चरेु र्मर्डर्ा प्रार्ल ँगको  म्झौता 

अनु ार कुल रु.५४००००। मा रु.६५०००।  िंस्थाले व्र्होने भर्न उल्लेख गरेमा  म्झौता अनु ार कार्ािलर्ले व्र्होने रु.४७५०००। उल्लेख गनुिपनेमा रु.४९५०००। उल्लेख गरी रु.२००००। 
बढी भकु्तानी गरेकोले प्रस्ताव अनु ारको अिंश र्नज र्मर्डर्ा ँग अ ुल गनुिपने रु.  

२०,००० 

  

६९ 
  

सवारी ममिि अर्भलेखः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ ले कारोवारको लेखा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट स्वीकृत भएबमोर्ममको ढाँचामा रात नुपने 

व्र्वस्था गरेको छ । नगरपार्लकाबाट र्ो बर्ि  वारी  ाधन ममित तथा  म्भार गरेको रु.१९३९८८२। खचि गरेकोमा म.ले.प फाराम निं. ४१५ को ढाँचामा ममित,  म्भार तथा  िंरक्षण अर्भलेख 
खातामा अर्भलेख रात नुपनेमा अर्भलेख खाता नै नराखी खचि गरेकोले पार्लकाले र्नर्मको पालनामा ध्र्ान र्दनुपदिछ । 

 

७० 
  

र्वर्वि खर्िः स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनुमान आन्द्तररक आर्को पररर्धर्भत्र रही और्चत्र्ताको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ 

। नगरपार्लकाले प्रर्ोजन नखलुाई रु.३०९९६६०। र्वर्वध खचि भनेर होटलहरुको र्वलको आधारमा खचि गने गरेको देर्खर्ो । अतः खचि गदाि और्चत्र् पुर्ष्ट्र हुने प्रमाण  िंलग् न गरेर मात्र खचि 

लेत न ेतफि  ध्र्ान र्दनु पदिछ । 

 

७१ 
  

बैठक भत्ताः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ को र्नर्म १३३ अनु ार प्रचर्लत कानूनमा व्र्वस्था भएको वा लेखाउत्तरदार्र् अर्धकृतको र्नणिर् वमोर्जम गठन 

भई एक भन्द्दा बढी र्नकार्को पदार्धकारी  मावेश हुने  र्मर्तको बैठकमा भत्ता र्दन  र्कने तथा अथि मन्द्त्रालर्को कार्ि ञ् चालन र्नदेर्शका,२०७५ को पररच्छेद ७ को दफा ७.१.१ अनु ार 
बैठकमा आमर्न्द्त्रत  दस्र्का रुपमा थप व्र्र्क्त रात न नपाईने तर र्वशेर्ज्ञ  ेवा आवश्र्क परेको खण्डमा बढीमा र्तन जना  म्म रात न पाईने व्र्वस्था छ । पार्लकाले र्वर्भन्द् न बोलपत्र 

मलू्र्ाङ्कन,र् लबर्न्द्द दरभाउपत्र खोल्दा, कोटेशनको मलू्र्ाङ्कन तथा अन्द्र्  वै शाखाका खररद  म्बर्न्द्ध कार्ि गदाि नगरपार्लकाका कमिचारीहरुमात्रको बैठक ब ी भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खन्द्छ 

। उल्लेर्खत व्र्होरा अनु ार बैठक भत्ता खचि लेत ने कार्िमा र्नर्न्द्त्रण हुनुपदिछ । 

 

७२ 
  

वडाको खर्िः नगरपार्लकाले बार्र्िक बजेट अनु ार १२ वडा कार्ािलर्  ञ् चालन तथा म लन्द्द शीर्िकमा रु.८१ लाख ४१ हजार खचि गरेको देर्खर्ो । उक्त खचिका अर्तररक्त कार्ािलर्  ामान 
तथा म लन्द्दहरु पर्न बुझेर र्लने गरेको देर्खर्ो । वडा कार्ािलर्बाटै खररद गरी  केपर्छ पुनः नगरपार्लकाबाट पर्न  ामान खचि लेत न ेकार्ि मनार् व देर्खएन । एउटै काममा दोहोरो खचि गने 

पररपाटी र्नर्न्द्त्रण गरी एकद्वार प्रणार्लबाट खचि गने तफि  पार्लकाले ध्र्ान र्दनुपदिछ । 

 

७३ 
  

र्वजक नर्मलेकोः म.ुअ.कर र्नर्मावली, २०५३ को र्नर्म १७(१) अनु ार मलू्र् अर्भबरृ्द्धकरमा दताि भएको व्र्र्क्तले कुनै वस्तु वा  ेवाको आपूर्ति गदाि कर अर्धकृतले अन्द्र्था स्वीकृत 

गरे देर्ख वाहके प्रापकलाई अन ुची - ५ बमोर्जमको ढाँचामा कर र्वजक जारी गनुिपने व्र्वस्था छ । र्   म्बन्द्धमा आन्द्तररक राजश्व र्बभागको पररपत्र अनु ार म.ूअ.करमा दताि भएको 
करदाताले हरेक बर्ि र्बजकको क्रम  िंतर्ा १ बाट  ुरु गनुिपने, कर र्बजकमा हातले निंम्बर रातन नहुने र केरमेट गनि नहुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्बर्भन्द्न र्नमािण ब्र्ब ार्ी तथा आपूर्तिकताि 

फमिहरुलाई म.ूअ.कर  र्हत भकु्तानी र्दएकोमा अनु ूर्च ५ को ढाँचामा कर र्वजक जारी गरेको पाईएन । म.ूअ.करमा दताि भएको ब्र्र्क्तले ररत पूविकको र्बजक पेश नगनुि र भकू्तानी र्दनेले पर्न 
 र्ह रुपमा कर र्बजक एर्कन नगरी भकु्तानी र्दनु र्नर्म  िंगत देर्खएन । र्नर्मानु ार कर र्वजक जारी नगरेकोले म.ूअ.कर दार्खला एविं  मार्ोजन भएको र्र्कन गनि न र्कने भएकाले  म्बर्न्द्धत 
आन्द्तररक राजश्व कार्ािलर्मा म.ूअ.कर  मार्ोजन गरेको वा बुझाएको प्रमाण पेश हुनुपने अन्द्र्था म.ूअ.कर ऐन तथा र्नर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम म.ूअ.कर रकम अ ुल हुनुपने रु. 
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गो.भौ./र्मर्त व्र्ब ार्ीको नाम र्वल रकम कर  र्हत म ुअ कर रकम कैर्फर्त 

१७१।०७७।१०।२३ पारभर्त र्नमािण  ेवा 

३०१७८०९९१ 

१०४५५६०।६४ १२०२८.७४ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

२०७।०७७।१२।१० १०५७७९६।८४ १२१६९३.४४ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

१०६।०७७।७।२५ १०७८६५४।०९ १२४०९९.०५ कर र्बजक जारी नगरेको  

१०७।०७७।७।२५ ९८६२१४।२१ ११३४५८.२७ कर र्बजक जारी नगरेको  

११७।०७७।७।२७ २५५३०७ 
३३१८९.९१ कर र्बजक जारी नगरेको  

१२६।०७७।८।१० २५०२११९।८१ २८७८५४.४९ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

४४३।०७८।३।३० १७९५७७।९१ २०६२९.४१ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

३१२।०७८।३।२ मार्लका र्नमािण  ेवा प्रार्ल 

६०४३१६३८३ 
१८६३२९२।८३ २४२२२८.०७ कर र्बजकमा हातले लेखेको 

४२३।०७८।३।३० रेनटे्रड एण्ड माकेर्टङ प्रार्ल ४१४९४ ४७७४  क्कल र्वजक नभएको 

३६०।०७८।३।२२ अन्द्जु र्नमािण  ेवा 

३००९४९४२३ 
१५२१९६२।२ १५८४११.५८ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

३६१।०७८।३।२२ १३५९८९९।११ १३९७३७.१५ 
३६३।०७८।३।२२ १०४७०७२।२९ १०३७७१.२४ 
४२५।०७८।३।३० लाईभ नेपाल प्रार्ल ६०६७८१७५० ५००००१ ५७५२३ कर र्बजकमा हातले लेखेको 

४५१।०७८।३।३० गौतम र्नमािण  ेवा ६०७१८०१०९ 
४९१४६८।६४ ५६५४०.६४ कर र्बजकमा नभएको 

४३६।०७८।३।३० रामारोशन  प्लार् ि ३०२८३९४०७ 
१०४६२९५।२२ १२०३७०.२५ कर र्बजक पेश नगरी र्वजक पेश गरेको 

३०४,२६४,२८४,३८३ बाट  

जम्मा 
१५९६३०९.२४ 

 

 

७४ 
  

नमुना र्वद्यालर् अनुदानः र्वद्यालर् क्षेत्र र्वका  र्ोजनाको अवधारणा अनु ार नमनुा र्वद्यालर्को छनौट, र्वका ,  ञ्चालन तथा व्र्वस्थापनलाई व्र्वर्स्थत गनिका लार्ग नेपाल  रकार, 

र्शक्षा मन्द्त्रालर्ले नमनुा र्वद्यालर् छनौट गरी भौर्तक तथा प्रार्वर्ध पूवािधार र्वका कालार्ग प्रत्रे्क बर्ि रु.१ करोड ५० लाखका दरले लगातार ३ बर्ि म्म बजेट र्वर्नर्ोजन गने व्र्वस्था 

 



अनु ार र्  नगरपार्लका र्भत्रको दशरथ माध्र्ार्मक र्वद्यालर्लाई छनौट गरेको छ । उक्त र्वद्यालर्लाई र्नका ा हुने रकम रु.५० लाखमा र्वद्यालर्को शैर्क्षक तथा व्र्वस्थापर्कर् र्ोजना 
कार्ािन्द्वर्नमा र्वद्यालर्को प्रस्तावना पेश गनि लगाउने र  ोको आधारमा खचि हुने गरी र्नका ा गनुि पनेमा कुनै पर्न प्रपोजल पेश नगरी र्नका ा भएकोले नगरपार्लकाले उक्त र्वद्यालर्लाई गएको 

अनुदान रकमको  मर्मै अनुगमन गरी र्नदेर्शकाले तोकेको शीर्िकमा खचि भए नभएको अनुगमन गनुिपदिछ । 

७५ 
  

कारोवारको लेखाः आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली, २०७७ को र्नर्म ५७. (१) मा आर्थिक कार्िर्बर्ध तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २६ 

बमोर्जम कार्ािलर्ले लेखा रातदा  ो लेखा प्रमार्णत गने र्बल, भरपाई तथा अन्द्र् कागजात र् लर् लाबद्ध रूपमा रातनु पने र्नर्म ५७. (२) बमोर्जम भकु्तानी वा पेश्की फस्र्ौंटको लार्ग पेश 
हुने प्रत्रे्क र्बल, भरपाई र  ो ाथ  िंलग्न अन्द्र् कागजातमा खचि गने व्र्र्क्तले तर्ार गरी महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा पेश गनुि पनेछ । त्र् री पेश हुन आएको र्बल, भरपाई तथा अन्द्र् 

कागजातलाई खचि स्वीकृत गने अर्धकारीले रकम भकु्तानी र्दनु वा फस्र्ौट गनुि अर्घ प्रमार्णत गनुि पने व्र्बस्था रहकेो छ । र्  पार्लकाले लेखा प्रमार्णत गने र्बल, भरपाई तथा अन्द्र् कागजात 

र् लर् लाबद्ध रूपमा राखी प्रमार्णत गरेको छैन । र्स्तो कार्ि मनार् ब नदेर्खएकोले र् मा  ुधार हुनु पदिछ । 

 

७६ 
  

र्वमाको र्वल पेश नभएकोः  ाबिजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ११२(१) अनु ार खररद  म्झौतामा र्नमािण ब्र्व ार्ीले र्नमािण  ामग्री, प्रर्ोग गररने मेर् न, औजार वा 

प्लान्द्ट लगार्त र्नमािण कार्िको पूणि प्रर्तस्थापन खचिको बीमा गराउनुपने व्र्बस्था छ । पार्लकाले देहार्का र्नमािण कार्िका लार्ग र्नमािण व्र्व ार्ी ँग भएको  म्झौताको जनरल आईटममा 

र्वमा तथा अन्द्र् गुणस्तर परीक्षण जस्ता कार्िको लार्ग र्नमािण व्र्व ार्ीलाई अर्न्द्तम र्वलबाट भकु्तानी गरेकोमा  ोको र्वल र्वजक लेखापरीक्षण अवर्ध  म्म पर्न पेश नभएकोले  ो र्वमा 

बापतको रकम  म्बर्न्द्धत र्नमािण व्र्व ार्ीबाट अ ुल गनुिपने रु  

र्नमािण कार्ि र्नमािण व्र्व ार्ी ठेक्का निं भकु्तानी रकम कैर्फर्त 

ररङ रोड र्नमािण जे र्व र्नमािण  ेवा १०१००० र्वमा,अदृश् र् खचि,गुणस्तर परीक्षण तथा अन्द्र् 

मार्लका र्नमािण  ेवा प्रार्ल ६०००० र्वमा 

वडा निं १ को भवन - २०००० एज र्वल्ड नक् ा 

जम्मा 
 

१८१००० 
 

 

१८१,००० 

७७ 
  

नपाउने भुक्तानीः  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ अनु ार उपभोक्ता  र्मर्तबाट काम गराउदा मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर र कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी गनुिपने उल्लेख छ 

। पार्लकाले र्वद्यालर् भौर्तक पूवािधार र्वका  कार्िक्रम अन्द्तरगत देहार्का र्वद्यालर्हरुको भवन र्नमािण गरेकोमा कार्ि  म्पन्द् न गरी भकु्तानी गदाि कार्ािलर्ले कर्न्द्टर्न्द्जन्द् ी कट्टा गरेर भकु्तानी 

गनुिपनेमा कर्न्द्टर्न्द्जन्द् ी  र्हत भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्नर्मानु ार कट्टा गरी भकु्तानी र्दनुपने कट्टा गरेको नदेर्खएकोले  म्बर्न्द्धत र्वद्यालर् व्र्वस्थापन  र्मर्तबाट अ ुल गनुिपने रु  

गो.भौ.निं./र्मर्त र्वद्यालर् कार्ि  म्पन्द् न भकु्तानी गनुिपने रकम भकु्तानी भएको रकम बढी भकु्तानी 

१६।०७८।३।१६ कार्लका प्रार्व ३७४०५८ २९४००० ३००००० ६००० 

१७।०७८।३।१७ मेलघट्ट मार्व जनकपुर ३२८७७३ २५८०९५ २६४०९५ ६००० 

जम्मा १२००० 
 

१२,००० 



७८ 
  

न्र् न लागि सहभार्गिाः आर्थिक कार्िर्वर्ध तथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व र्नर्मावली,२०७७ र्नर्म ३९ अनु ार खचि गदाि प्रमाण कागजातका आधारमा गनुिपने व्र्वस्था छ । पार्लकाले नर्वन 

प्रर्वर्धमा कृर्कको क्षमता र्वका  गरी रोजगारी  जृना गनि तार्लम कार्िक्रम  ञ् चालनको लार्ग  माज र्वका  केन्द्र, ुखड,कैलाली  ँग रु.४९७०००। को  म्झौता गरी भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
 िंस्थाले पेश गरेको प्रस्तावमा रु.४९७०००। कार्ािलर्ले व्र्होने र रु.७५०००। िंस्थाले  ाझेदारी गने गरी पेश गरेकोमा कार्िक्रम  म्पन्द् न गरी पेश गरेका र्वल भपािई परीक्षण गदाि  वै खचि 
पार्लकाले मात्र व्र्होरेको देर्खएकोले प्रस्ताव बमोर्जमको रकम  ेवा प्रदार्क  िंस्थाबाट अ ुल गनुिपने रु. 

७५,००० 

७९ 
  

न्र् न अवर्िको कार्ि सम्पादन जमानिः  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली,२०६४ को र्नर्म ११० मा स्वीकृत वोलपत्रबाट खररद माल ामान आपूर्ति वा हस्तान्द्तरण वा वारेन्द्टीको अवर्धभन्द्दा 

कर्म्तमा एक मर्हना बढीको कार्ि  म्पादन जमानत पेश गनुिपने उल्लेख छ ।नगरपार्लकाको कृर्र् शाखाबाट कृर्कलाई अनुदानमा कृर्र् र्न्द्त्र र्मर्नर्टलर,पावरर्टलर खररद गनिको लार्ग बोलपत्र 

आव्हान गरी रु.७०२३०००। को लागत अनुमानतमा  वै भन्द्दा घर्टवाला दोभान एर्ग्रकल्चर एण्ड र्मल स्टोर ँग रु.६९९८६००।मा  म्झौता भएकोमा देर्खर्ो ।  म्झौतामा उक्त  प्लार् िले १८ 
मर्हनाको वारेन्द्टी र्दने उल्लेख गरेकोमा कबोल अिंकको ५ प्रर्तशतले हुने रु.३४९९३०। बरावरको १९ मर्हना मान्द्र् अवर्धको बार्णज्र् बैंकको कार्ि  म्पादन जमानत पेश गनुिपनेमा पेश नगरी 
 म्झौता गरेकोले कार्ि म्पादन जमानत वेगर काम गराएको र्नर्म  म्मत नदेर्खएकोले  ुधार गनुिपने । 

 

८० 
  

पशुपन्छी प्रवििन कार्िक्रमः  
 

८०.१ 
२११ 

२०७८-३-
२० 

 िंर्घर् श ति कार्िक्रम अन्द्तरगत बिंगुर पालनको लार्ग  ाना व्र्व ार्र्क कृर्र् उत्पादन केन्द् र (पकेट) र्वका  कार्िक्रममा पकेट र्वस्तारका लार्ग वडा निं.९ मा नमुना बिंगुर पालन  र्मर्त ँग 
रु.१० लाख कार्ािलर्बाट व्र्होने र बाँकी रु.१० लाख कृर्क  महूले व्र्होने गरी कार्िक्रम तर्ार गरेकोमा र्नदेर्शकाले तोके अनु ार कुल रकमको ८० प्रर्तशत पश ुखररदमा खचि गनुिपनेमा ५० 
प्रर्तशत रु.१० लाखको १९२ बिंगुर पाठापाठी खररद गरेको र बाँकी रकमको कार्िर्वर्ध र्वपररत लागत अनुमान तर्ार नै नगरी गोठ  ुधारका लार्ग एकमषु्ट रु.६०१०२८।को र् मेन्द्ट खररद गरेको र 
रु.४ लाखको डोर हार्जर फारामबाट खचि गरेको देर्खर्ो । र्नदेर्शकाले तोकेको कार्ि भन्द्दा फरक पारी खचि गरेकोले र्नर्म  म्मत नदेर्खएको रु.  
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८०.२ 

  
लागत  ाझेदारीमा पशपुन्द्छी प्रवद्धिन कार्िक्रम कार्ि ञ् चालन प्रकृर्ा  म्बर्न्द्ध मागिदशिन,२०७७ को दफा ५ अनु ारको लागत अनुमान तर्ार गरी कर्म्तमा कुल बजेटको ८० प्रर्तशत पश ु

खररदमा लगानी गने,१० प्रर्तशत अनुगमन,तार्लममा खचि गने र बाँकी १० प्रर्तशत अनु ूर्च ६ मा  मावेश गरेका र्क्रर्ाकलापमा खचि गने गरी तर्ार गनुिपने र  ो अनु ार खचि गनुिपनेमा 

नगरपार्लकाले बिंगुर प्रवद्धिन कार्िक्रम  ञ् चालनको लार्ग लागत तर्ार गदाि मागिदशिन अनु ार तर्ार नगरी एकमषु्ट चार पक्षको  हभार्गता रहने गरी कार्िक्रम तर्ार गरेको र्नदेर्शकाले तोके 

अनु ार गरेको देर्खएन । मागिदशिनले तोकेको नम् ि अनु ार नगरी खचि गरेकोमा र्   म्बन्द्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् अनु ार छन । 

क) २०७।२०७८।३।१६ लागत  ाझेदारीमा बिंगुर प्रवद्धिन कार्िक्रम  ञ् चालनको लार्ग नगरपार्लकाको बार्र्िक कार्िक्रममा  िंर्घर् श ति कार्िक्रमबाट रु.१० लाख, नगरपार्लकाबाट रु.१० 
लाख, भेटनरी तथा पशु र्वज्ञ केन्द्रबाट रु.१० लाख र कृर्क  महूबाट रु.१० लाख गरी रु.४० लाखको कार्िक्रम तर्ार गरी बिंगुरका पाठा पाठी गरी जम्मा ३०० वटा खररद गनिको लार्ग रु.२४ 
लाख र खोर  ुधारको लार्ग (लागत अनुमात तर्ार नगरी) रु.१३ लाख र तार्लम,गोर्ष्ठ,भ्रमण अनुगमनमा रु.३ लाख को कार्ि गने गरी लागत अनुमान तर्ार गरी ४५ जना कृर्कलाई १-१ वटा 
पाठो र ५-५ वटा पाठी खररद गरेकोमा २७० वटा पाठापाठी श्रीराम बिंगुर फामि,बदिगोररर्ाबाट रु.१८०९०००। खररद गरेको तथा खोर  ुधारमा रु.७०२६९८। गरी जम्मा रु.२५११६९८। खचि 
गरेको र्वल भपािई पेश गरेको छ ।उक्त खचिमा  िंर्घर् श ति कार्िक्रमबाट रु.१० लाख, नगरपार्लकाबाट रु.४१०४३९।, भेटनरी तथा पश ुर्वज्ञ केन्द्रबाट रु.१० लाख खचि गरेको देर्खर्ो । कुल 

५८९,५६१ 

  



कार्िक्रम खचि घटी भएकोमा  ोही अनुपातमा कट्टा गरेर भकु्तानी गनुिपनेमा  िंर्घर् तथा प्रदेशको बजेटमात्र खचि गरेकोले अनुपार्तक  वैको रु.६२७९२४। खचि गनुिपनेमा अनुपार्तक बढी खचि 
लेखेकोले बढी खचि लेखेको रकम  िंर्घर्  र्ञ् चत कोर्मा रु.२९४७८१। र प्रदेश  र्ञ् चत कोर्मा रु.२९४७८१। गरी जम्मा रु.५८९५६१। दार्खला गनुिपने रु. 
 

८१ २८४ 
२०७८-३-
२६ 

बढी भुक्तानीः २८४।०७८।३।२६  ाविजर्नक खररद र्नर्मावली, २०६४ को र्नर्म ९७ अनु ार उपभोक्ता  र्मर्तबाट काम गराउदा मलु्र् अर्भबरृ्द्ध कर र कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी 
नगररने तथा उपभोक्ता  र्मर्तलाई र्दएको काम र्नमािण व्र्वार्ीबाट गराउन र्नमल्ने व्र्वस्था छ ।  िंर्घर् श ति कार्िक्रम अन्द्तरगत माछाका लार्ग  ाना व्र्व ार्र्क कृर्र् उत्पादन केन्द् र (पकेट) 
र्वका  कार्िक्रममा पकेट र्वस्तारका लार्ग नगरपार्लकाले बुट्का बाबा मत्स्र् पालन कृर्क  महू ँग रु.१८७५०००। मा ७५ प्रर्तशत नगरपार्लकाले व्र्होने र बाँकी २५ प्रर्तशत कृर्क  महूले 
व्र्होने गरी पोखरर र्नमािणको लार्ग  म्झौता भएको देर्खर्ो । उक्त  महूले बुट्का बाबा र्नमािण  ेवा प्रार्लबाट काम गराईएको भर्न उक्त र्नमािण व्र्व ार्ीको रु.१६८६०००। (मलु्र् अर्भबरृ्द्ध 
कर र कर्न्द्टन्द्जेन्द् ी  र्हत) को र्वजक राखी कुल रकमको २५ प्रर्तशत कट्टा गरी रु.१२६४५००। भकु्तानी र्दएको देर्खर्ो । र्नर्म र्वपररत र्नमािण व्र्व ार्ीबाट काम गराएकोमा मलु्र् अर्भबरृ्द्ध 
कर कट्टा नगरी भकु्तानी र्दएकोले रु.१०८९०२४। भकु्तानी र्दनुपनेमा रु.१७५४७६।बढी भकु्तानी र्दएकोले  म्बर्न्द्धत  मूहबाट अ ुल गनुिपने रु. 

१७५,४७६ 

८२ 
  

अर्ग्रम कर कट्ीः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अर्ग्रम करट्टी गनुिपने व्र्वस्था छ ।नगरपार्लकाले अनुदानमा कृर्कलाई कृर्र्र्न्द्त्र, उपकरण तथा ,र्वउर्वजन खररदगरी  ामान उपलब्ध 

गराए बापत  ामान आपूतिकबाट खररद मलु्र्मा अर्ग्रम करकट्टी गनुिपनेमा नगरपार्लकाबाट भएको भकु्तानी अिंशमा मात्र अर्ग्रम करकट्टी गरेकोले नेपाल  रकारलाई प्राप्त हुनुपने अर्ग्रम करछुट हुन 

गएको देर्खर्ो । त थि देहार्को भकु्तानी बाहके बाँकी रकममा तहाँबाटै एर्कन गरी देहार्को भकु्तानीमा छुट भएको कर  म्बर्न्द्धत फमिबाट अ ुलउपर गरी  िंर्घर् राजस्वमा दार्खला गनुिपने रु 

भौ.निं/र्मर्त  िंस्थाको नाम प्रर्ोजन र्वल रकम करकरट्ट हुनुपने रकम करकट्टी भएको रकम कर छुट रकम 

२०२।०७८।३।९ उग्रतारा र् ड कम्पनी प्रार्ल, धनगढी उन्द्नत धानको र्वउ अनुदान ४४६१००० ६६९१६ ३३४५८ ३३४५८ 

२०७।०७८।३।१६ श्रीराम बिंगुर फामि, बदिगोररर्ा बिंगुरका पाठा खररद १८०९००० २७१३५ ० २७१३५ 

६।०७७।८।२२ उग्रतारा र् ड कम्पनी प्रा.र्ल,धनगढी 
उन्द्नत गहुकँो र्वउ अनुदान २९९६५०० ४४९४८ २२४७४ २२४७४ 

६७।०७८।३।२६  न्द्देश एग्रीकल्चर एर्ग्रटेक प्रार्ल र अन्द्र् ड्रागन खेर्तमा अनुदान ११२१८६१ १६८२८ ८७०० ८१२८ 

जम्मा ९११९५ 
 

९१,१९५ 

८३ १९२ 
२०७८-३-
६ 

उपभोग र्वर्हन खर्िः कृर्र् उत्पादन केन्द् र (पकेट) र्वका  कार्िक्रममा ब न्द्ते मकैको पकेट र्वस्तारका लार्ग नगरपार्लकाले शार्न्द्तनगर कृर्र्  हकारी  िंस्था र्लर्मटेड ँग रु.१९०९९९९। मा 
रु.१० लाख नगरपार्लकाले व्र्होने र बाँकी रु.९०९९९९।कृर्क  महूले व्र्होने गरी  म्झौता भएको देर्खर्ो । नगरपार्लकाले पेश गरेको र्वल भपािई परीक्षण गदाि अनुगमन  र्मर्तले 
रु.३८१३९१। को मात्र मलू्र्ाङ्कन गरी भकु्तानीको र् फारर  गरेको आधारमा भुक्तानी र्दएको छ । र्   म्बन्द्धमा कार्ािलर्मा छलफल गदाि मकै रोर्प उमे्रको अवस्थामा छाडा गाई बस्तुले बार्ल 

नष्ट गरेको कारण कम मलू्र्ाङ्कन गरेको भर्न जानकारी भर्ो । र्स्तो कार्ि  ञ् चालन गदाि उल्लेर्खत अवस्था नआउने गरी नगरपार्लकाले तथा अनुदान र्लने  िंस्थाले र्वशेर् ध्र्ान र्दनु पदिछ ।  

 



 

८४ 
  

आन्िररक लेखापरीक्षण- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२) मा प्रत्र्ेक स्थार्नर् र्नकार्ले  वै प्रकारका आर् व्र्र्को लेखापरीक्षण गराउनु पने व्र्वस्था छ । ऐनको 

९६ बमोर्जम कार्िकारी प्रमखुले आफ्नो कार्ािलर्को राजस्व, धरौटी तथा र्वर्नर्ोजन तफि को आर् व्र्र् तथा खडा भएको कार्ि  ञ्चालन कोर् तथा अन्द्र् कोर्को अन्द्र् व्र्वस्था नहुञ्जेल 

आन्द्तररक लेखापरीक्षण र्जल्ला र्स्थत कोर् तथा लेखा र्नर्न्द्त्रक कार्ािलर्बाट गराउनु पदिछ भन्द्ने व्र्वस्था रहकेो छ । कार्ािलर्ले आफ्नो आन्द्तररक आर् तथा अनुदानबाहकेका अन्द्तर रकारी 

अर्ततर्ारीका शीर्िकको मात्र आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराएको छ । लेखापरीक्षणबाट उल्लेखनीर् व्र्होरा देर्खएन । आफनो बार्र्िक आर् व्र्र् तथा अन्द्र् कोर्  मेतको अर्नवार्ि रुपमा 

आन्द्तररक लेखापरीक्षण गरी अर्न्द्तम लेखापरीक्षणको लार्ग अद्याबर्धक गराउनुपदिछ । 

 

८५  
  

अनुगमन तथा  म्परीक्षण- स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्र्ौट गने व्र्वस्था रहकेो छ । ोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्र्ौट गने गराउने काम 

कतिव्र् प्रमखु प्रशा कीर् अर्धकृतको हुने व्र्वस्था छ । गत बर्ि म्मको बाँकी बेरुजु र्नम्नानु ार रहकेो छ । 

 

गत वर्षसम्मको बेरुजू  
(A) 

यो वर्ष संपरीक्षण गररएको बेरुज ू

        (B) 

गत बर्षसम्मको बााँकी बेरुज ू 
(C=A-B) 

२७९७७१००० ० २७९७७१००० 
 

 

  

८७  
  

अद्यावर्धक बेरुजु- र्  पार्लकाको २०७७।७८  म्मको फर्छ् र्ौट गनि बाँकी बेरुजुको र्स्थर्त देहार्अनु ार रहकेो छः 

गत वर्षसम्मको बााँकी बेरुजू 
(A) 

यो वर्ष संपरीक्षण गररएको 
बेरुजू(B) 

यो वर्ष कायम बेरुजू(C) संपरीक्षणबाट कायम बेरुज(ूD) अध्याववधक बााँकी बेरुज ू
E=A+C+D 

२७९७७१००० ० १५७९३६४४५ ० ४३७७०७४४५ 
 

 

  


