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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदश्चशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्नशीशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदश्चशािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदश्चशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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प्रादेश्चशक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपश्चिम प्रदेश) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री प्रमखुज्रू्, 
सनुवल नगरपातलका, 
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर् 
सनुवल, नवलपरासी (व स ुप) । 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोश्चजम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न  गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोश्चजम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोश्चजम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

 
............................... 

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेश्चशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बश्चन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न  गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पश्चत्तको संरक्षर् र उपर्ोग, श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न  भएपिाि जारी गररएको प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अश्चन्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदश्चशािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

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

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशश्चक्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्शु्चक्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेश्चक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पश्चत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेश्चक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देश्चखएन । 

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

                (टंकमश्चर् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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-लशु्चम्वनी, कर्ााली र सदूुरपश्चिम प्रदेश प्रादेश्चशक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
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श्री प्रमखुज्रू्,  

सनुवल नगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्,  

सनुवल,, नवलपरासी -व स ुप) । 

 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले सनुवल नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बश्चन्धि अन्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं ।  
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबश्चत्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बश्चन्धि अन्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग सम्बश्चन्धि प्रचतलि कानून बमोश्चजम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था श्चचरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.    लेखापरीक्षर्बाट रु १३ करोड १६ लाख २८ हजार बेरुजू देश्चखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.८९ लाख ९५ 
हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ४ करोड २८ लाख ४४ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. ७ करोड ७७ लाख ५ 
हजार र पेश्की बाँकी रु २० लाख ८४ हजार रहेको छ । 

२. लेखापरीक्षर्मा देश्चखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।१८ मा जारी गररएको प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हि र्वतभन्न  ४ दफाको रु ४ लाख २६ हजार असलु फछ्र्र्ौट भई प्रमार् कागजाि पेश हनु आएकोले 
उक्त दफा प्रारश्चम्भक प्रतिवेदनवाट हटाइएको छ । अन्र् दफा बेरुज ुफछ्र्र्ौट नभई कार्म व्र्होराको अश्चन्िम प्रतिवेदन 
पाना ५० (पचास) र्सैसाथ संलग्न छ . 

 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पश्चत्त िथा 
दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन 
गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बश्चन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम 
गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा 
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अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न े कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको श्चजम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबश्चत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोश्चजम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गश्चल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने श्चजम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगर पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग श्चजम्मेवार रहेका छन ्।   
 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको श्चजम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गश्चल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 

उश्चचि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उश्चचि 
आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बश्चन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम 
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनश्चिििा भने 
हदैुन। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्न े अवस्था देश्चखएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          -नारार्र् एम.सी.) 
                                                                             नार्व महालेखापरीक्षक 
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सनुवल नगरपातलका 
लेखापररक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 

 

पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई 
संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स सनुवलनगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने 
कार्ामा सहकाररिा, सह–अश्चस्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदश्चशािा सतुनश्चिि 
गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा सनुवलनगरपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स सनुवलनगरपातलका अन्िगाि  13वडा, ६८ जना 
सभा सदस्र्, १३९.१०वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ६८०८२ जनसंखर्ा रहेको छ। 

 

स्थानीर् संश्चचि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोश्चजम र्स नगरपातलकाले र्वश्चत्तर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको 
आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संश्चचि कोषको संश्चक्षप्त अवस्था तनम्नबमोश्चजम रहेको छ। 

तस.नं आर्िफा  रकम तस.नं व्र्र्िफा  रकम 

१  गि वषाको श्चजम्मेवारी 
 

१ चाल ुखचा ३०,९७,६०,५१८.७० 

 

क) नगद 
 

२ पूजँीगि खचा ३२,८९,६७,९१६.०० 

 

ख) बैँक  ११,३४,५३,९६७.४३ ३ र्वश्चत्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 
 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

 

क) ऋर् भकु्तानी 
 

 

क) आन्िररक राजस्व १०,५६,६८,८४३.६९ 

 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी 
 

 

ख) राजस्व बाँडफाँड ९,६२,७५,७९०.५९ 

 

ग) अन्र् भकु्तानी 
 

 

ग) अन्र् आर् 
 

४ लगानी 
 

३ र्वश्चत्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

 

ऋर् लगानी 
 

 

क) र्वश्चत्तर् समानीकरर् अनदुान १६,३३,००,०००.०० 

 

शेर्र लगानी २५,००,०००.०० 

 

ख) सशिा अनदुान २३,६१,१८,७६७.३२ 

 

अन्र् लगानी 
 

 

ग) समपूरक अनदुान २,००,००,०००.०० ५ धरौटी र्फिाा/सदरस्र्ाहा १,०८,८२,९५१.०० 

 

घ) र्वशेष अनदुान ३,००,००,०००.०० ६ जनश्रमदान र्फिाा 
 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

७ कोष र्फिाा/खचा १९,७७,४४,९०७.१५ 

 

क) र्वश्चत्तर् समानीकरर् अनदुान ४९,४५,०००.०० ८ मौज्दाि 
 

 

ख) सशिा अनदुान १,०८,५९,२८६.०० 

 

क) बैँक मौज्दाि १४,३०,७४,१६०.३५ 

 

ग) समपरुक अनदुान २,००,००,०००.०० 

 

ख) नगद मौज्दाि 
 

 

घ) र्वशेष अनदुान ७०,००,०००.०० ९ शसिा अनदुान र्फिाा 
 

५ अन्तरस्थानीयअख्तियारी १५,९२,३६,५८६.९० १० गि बषाको बढी अल्र्ा 
 

६ र्वतभन्न  कोषिफा को आर् ७,०१,७९,३६१.१८ ११ जनश्रमदान मौज्दाि 
 

७ जनसहभातगिा (नगद) १,२५,४१,०४१.८४ १२ धरौट मौज्दाि १,२६,८५,७५०.०० 

८ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
 

१३ कोष खािाको मौज्दाि ६,७०,९७,८८२.७५ 

९ धरौटी आर् १,८४,४७,४४१.०० 

  

 

१० अन्र् र्वर्वध आर् ४६,८८,०००.०० 

  

 

 

जम्मा १,०७,२७,१४,०८५.९५ 

 

जम्मा १,०७,२७,१४,०८५.९५ 

क्रमश 

 

तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
 असलुः लेखापरीक्षर्को क्रममा रु ५५८९५।– र प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन पिाि रु १९२०१५।– समेि रु 

२४७९१०।– असलु भएको छ ।  
 

1 ऐन कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्नः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
1.1 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कार्ाान्वर्नः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनसुार 

नगरपातलकाले गनुापने उल्लेख भएका कार्ाहरु गररएको हनुपुनेमा देहार्का कार्ाहरु भएको देश्चखएन । अि 
उक्त ऐनद्वारा गनुापने कार्ाहरु प्रभावकारी रुपमा गररन ुपने देश्चखन्छ । 
क) स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनसुार नभएका कार्ाहरु 

 एक सर् वाटसम्मको एफ.एम. रेतडर्ो सञ्चालन अनमुति¸नर्वकरर्¸तनर्मनरखारेजी सम्बन्धी कार्ा ।  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
 प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्र् कार्ा । 

 टे्रर्कङ्ग¸कार्ार्कङ्ग¸ क्र्ानोतनङ्ग¸बञ्जी जम्प¸ श्चजपफ्लार्र¸ र्र र्ाश्चफ्टङ्ग¸ मोटरबोट¸ केबलुकार सेवालगार्ि अन्र् जल िथा 
स्थल क्षेरमा सञ्चालन हनु ेनवीन पर्ाटकीर् सेवा िथा साहतसक खेलको शलु्क तनधाारर्¸संकलन र व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्ा । 

 जडीबटुी¸कवाडी र जीवजन्ि ुकर तनधाारर् िथा संकलनको कार्ा नभएको । 

 संघीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीर् िहमा राजश्व चहुावट तनर्न्रर् सम्बन्धी 
नीति¸कानून¸मापदण्ड र तनर्मनको कार्ा ।  

 स्थानीर् कानून बमोश्चजम संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी संगठन संरचना िथा दरबन्दी तनधाारर् 
सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् िथर्ांक सम्बन्धी नीति¸कानून¸मापदण्ड¸र्ोजना¸कार्ाान्वर्न र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा । 

 र्वकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना सम्बन्धी नीति¸ कानून¸मापदण्ड िजुामा¸कार्ाान्वन¸ अनगुमन¸मूल्र्ांकन र 
तनर्मन िथा आर्ोजनाको अध्र्र्न¸अनसुन्धान िथा प्रभाव मूल्र्ांकन सम्बन्धी कार्ा ।  

 संघीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी र्वकास¸बस्िी र्वकास र भवन सम्बन्धी नीति¸कानून¸मापदण्ड 
र सो सम्बन्धी र्ोजना िजुामा¸आर्ोजना पर्हचान¸अध्र्र्न¸ कार्ाान्वर्न र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 संघीर् र प्रदेश स्िरीर् आर्ोजना िथा पररर्ोजनाको कार्ाान्वर्नमा समन्वर्¸सहजीकरर् र सहर्ोग सम्बन्धी 
कार्ा । 

 मािभृाषा श्चशक्षा ददन ेर्वद्यालर्को अनमुति¸अनगुमन िथा तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  
 ट्युसन¸कोश्चचङ्ग जस्िा र्वद्यालर् बार्हर हनु ेअध्र्ापन सेवाको अनमुति िथा तनर्मनको कार्ा ।  
 स्थानीर् पसु्िकालर् र वाचनालर्को सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 आधारभिू स्वास्थर् र सरसफाई िथा पोषर् सम्बन्धी नीति¸ कानून¸ मापदण्ड¸ र्ोजनाको िजुामा¸ कार्ाान्वर्न 
िथा तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्वच्छ खानेपानी िथा खाद्यपदाथाको गरु्स्िर र वार् ु िथा ध्वनीको प्रदषुर् तनर्न्रर् र तनर्मन सम्बन्धी  
कार्ा ।  

 स्वास्थर्जन्र् फोहोरमैला संकलन¸पनुः उपर्ोग¸प्रशोधन¸तबसजानरसोको सेवा शलु्क तनधाारर् र तनर्मन सम्बन्धी 
कार्ा । 

 रक्त संचार सेवा िथा स्थानीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा सञ्चालन गने कार्ा ।  
 सरसफाई िथा स्वास्थर् क्षेरबाट तनष्काश्चशि फोहोरमैला व्र्वस्थापनमा तनजी िथा गैरसरकारी क्षरेसंग 
समन्वर्¸सहकार्ारसाझेदारी सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् वस्िहुरुको उत्पादन¸आपूतिा िथा तनकासी प्रक्षेपर्¸मूल्र् तनधाारर् र अनगुमन सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर्व्र्ापार िथा वाश्चर्ज्र् सम्बन्धी पूवााधार तनमाार् र स्थानीर् व्र्ापारको िथर्ांक प्रर्ाली एवं अध्र्र्न 

अनसुन्धानको कार्ा ।  
 स्थानीर् बौर्र्द्क सम्पश्चत्तको संरक्षर्¸प्रवर्द्ान र अतभलेखाङ्कन सम्बन्धी कार्ा ।  
 उपभोक्ता सचेिना अतभवरृ्र्द् िथा लश्चक्षि उपभोक्ताको लगि व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर् स्िरमा न्रू्न काबानमखुी िथा वािावरर्मैरी र्वकास अवलम्बनको कार्ा ।  
 स्थानीर् ग्रामीर् िथा कृर्ष सडक र तसँचाई सम्बन्धी नीति¸कानून¸मापदण्ड िथा सो सम्बन्धी र्ोजना 
िजुामा¸कार्ाान्वर्न¸ अनगुमन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् ग्रामीर् िथा कृर्ष सडक¸ झोलङु्गे पनु¸पलेुसा¸ तसंचाई र िटबन्ध सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको िजुामा¸ 
कार्ाान्वर्न¸ ममाि सम्भार र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरका तसंचाई प्रर्ालीको तनमाार्¸ सञ्चालन¸ रेखदेv¸ ममाि सम्भार¸ स्िरोन्न ति¸अनगुमन र तनर्मन 

सम्बन्धी कार्ा ।  
 र्ािार्ाि सरुक्षाको व्र्वस्थापन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर् िहबीच साझा सरोकार िथा साझेदारीका र्वषर्मा संर्कु्त सतमति गठन नभएको ।  
 स्थानीर् अतभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीति¸कानून¸मापदण्ड र र्ोजनाको तनमाार्¸ कार्ाान्वर्न¸ अनगुमन र 
मूल्र्ांकन सम्बन्धी कार्ा ।  
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 जनसांश्चखक¸ प्राकृतिक ¸आतथाक¸ सामाश्चजक¸ साँस्कृतिक¸ भौतिक पूवााधार¸ रोजगारीको अवस्था¸ कुल ग्राहस्थ 

उत्पादन¸  प्रतिव्र्श्चक्त आर्¸ मानव र्वकास िथा लैंतगक सशश्चक्तकरर् सूचकाङ्क¸ राजश्व िथा आर् व्र्र् समेिको 
िथर्ांक संकलन र प्रशोधन गरी नवीनिम प्रर्वतधर्कु्त र रार्िर् िथा स्थानीर् सूचना प्रर्ालीमा आवर्द्िा र 
श्रोिनक्शाको अद्यावतधक अतभलेखनसम्बन्धी कार्ा ।  

 सूचना िथा अभलेख केन्द्रको स्थापना िथा सञ्चालन । 

 स्थानीर् जग्गाको नाप नक्सा¸ र्कत्ताकाट¸ हालसार्वक¸ रश्चजिेशन नामसारी िथा दाश्चखल खारेज सम्बन्धी   
कार्ा ।  

 जग्गाधनी दिाा प्रमार्पूजाा र्विरर् िथा लगि व्र्वस्थापन एवं भतूमको वगीकरर् अनसुारको लगि व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्ा। 

 सावाजतनक प्रर्ोजनका लातग जग्गा प्रातप्त ¸मआुब्जा तनधाारर् िथा र्विरर्मा समन्वर् र सहजीकरर्को कार्ा ।  
 नापी नक्सा िथा जग्गाको स्वातमत्व तनधाारर् कार्ामा समन्वर् र सहजीकरर्को कार्ा ।  
 कृर्ष िथा पशजुन्र् प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारी रोगको तनर्न्रर्¸ पशपंुक्षी श्चचर्कत्सा सेवाको व्र्वस्थापन र 
पशनुश्ल सधुार पद्दतिको र्वकास र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  

 उच्च मूल्र्र्कु्त कृर्षजन्र् वस्िकुो प्रवर्द्ान¸ र्वकास िथा बजारीकरर्को कार्ा ।  
 स्थानीर् चरर् िथा खका  र्वकास र व्र्वस्थापन िथा पश ुआहारको गरु्स्िर तनर्मनको कार्ा ।  
 स्थानीर् स्िरमा पशपंुक्षी सम्बन्धी िथर्ांकको व्र्वस्थापन र सूचना प्रर्ाली तनमाार्को कार्ा ।  
 पश ुबधशालाको तनमाार्¸ व्र्वस्थापन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  
 संघ िथा प्रदेशसंगको समन्वर्मा अपाङ्गिा पनुस्थाापन केन्द्र िथा अशक्त स्र्ाहार केनद्रको सञ्चालन र 
व्र्वस्थापन सम्बन्धीकार्ा। 

 सडक बालबातलका¸ अनाथ¸ असहार्¸ अशक्त र मानतसक असन्िलु नभएका व्र्श्चक्तहरुको पनुस्थाापना केन्द्रको 
सञ्चालन¸व्र्वस्थापन¸ अनगुमन र तनर्मनको कार्ा । 

 रोजगार िथा बेरोजगार जनशश्चक्तको िथर्ांक प्रशोधन र सूचना प्रर्ालीको स्थापना सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर् स्िरमा रहेका स्वदेशी िथा र्वदेशी श्रतमकको सूचना व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 र्वतभन्न  क्षेर िथा र्वषर्का दक्ष जनशश्चक्तको िथर्ांक संकलन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 सरुश्चक्षि वैदेश्चशक रोजगारी र वैदेश्चशक रोजगारीमा रहेको श्रमशश्चक्तको सूचना िथा िथर्ांकको संकलन र 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  

 वैदेश्चशक रोजगारीमा जान े श्रमशश्चक्तको लातग र्वत्तीर् साक्षरिा र सीपमूलक िातलमको सञ्चालन सम्बन्धी  
कार्ा ।  

 वैदेश्चशक रोजगारीबाट फकेका व्र्श्चक्तहरुको सामाश्चजक पनुः एकीकरर् िथा वैदेश्चशक रोजगारीबाट प्राप्त 
ज्ञान¸सीप र उद्यमशीलिाको उपर्ोग गने कार्ा ।  

 कृर्ष प्रसार िथा जनशश्चक्तको प्रक्षपेर्¸व्र्वस्थापन र पररचालनको कार्ा ।  
 स्थानीर् स्िरमा कृर्ष सम्बन्धी प्रर्वतधको संरक्षर् र हस्िान्िरर् िथा स्थानीर् स्िरका श्रोि केन्द्रहरुको 
र्वकास र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा नभएको ।  

 खानेपानी महशलु तनधाारर् र खानपेानी सेवा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 एक मेगावाटसम्मका जलर्वद्यिु आर्ोजना र वैकश्चल्पक उजाा सम्बन्धी स्थानीर् स्िरको नीति  कानून  मापदण्ड  
र्ोजना िजुामा  कार्ाान्वर्न  अनगुमन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् र्वद्यिु र्विरर् प्रर्ाली र सेवाको व्र्वस्थापन सञ्चालन  अनगुमन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर् िहमा वैकश्चल्पक उजाा सम्बन्धी प्रर्वतध र्वकास र हस्िान्िरर्  क्षमिा अतभवरृ्र्द् र प्रवर्द्ान कार्ा ।  
 खानेपानी साना जलर्वद्यिु आर्ोजना िथा वैकश्चल्पक उजाा सम्बन्धी अन्र् कार्ा । 

 र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीति  कानून  मापदण्ड  र्ोजनाको कार्ाान्वर्न  अनगुमन र तनर्मन सम्बन्धी 
कार्ा । 

 स्थानीर् स्िरमा र्वपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा र्ोजना पूवा सूचना प्रर्ाली  खोज िथा उर्द्ार राहिसामग्रीको पूवा 
भण्डारर्  र्विरर् र समन्वर् सम्बन्धी कार्ा ।  

 र्वपद जोश्चखम न्रू्नीकरर् सम्बन्धी स्थानीर् स्िरका आर्ोजना िजुामा  कार्ाान्वर्न  अनगुमन र तनर्मनसम्बन्धी 
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कार्ा  

 र्वपद् पिाि स्थानीर् स्िरको पनुस्थाापना र पनुतनमाार्को कार्ा । 

 स्थानीर् आपिकालीन कार्ा सञ्चालन प्रर्ालीको स्थापना  र्वपदसम्बन्धी िथर्ांक व्र्वस्थापन र अध्र्र्न 
अनसुन्धान एवं समदुार्मा आधाररि र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाक्रम सञ्चालनको कार्ा ।  

 जलाधार  वन्र्जन्ि ु खानी िथा खतनज पदाथाको संरक्षर् सम्बन्धी स्थानीर् नीति  कानून  मापदण्ड िथा 
र्ोजनाहरुको कार्ाान्वर्न र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 भ-ूसंरक्षर् र जलाधार व्र्वस्थापनजन्र् सामदुार्र्क अनकूुलनको कार्ा ।  
 खानी िथा खतनज पदाथा सम्बन्धी सूचना िथा िथर्ांक संकलनको कार्ा ।  
 बहमुलु्र् धाि ु पत्थर िथा खतनज पदाथाको संरक्षर् र संवर्द्ानमा सहर्ोगको कार्ा ।  
 भौगोतलक नक्सा प्रकाशन । 

 भाषा संस्कृति र लतलिकलाको संरक्षर् र र्वकास सम्बन्धी स्थानीर् स्िरको नीति  कानून  मापदण्ड  र्ोजना 
कार्ाान्वर्न  अनगुमन र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् िहका परपतरकाको दिाा  अतभलेख िथा तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  
 संघीर् िथा प्रदेश स्िरीर् लक्ष्र् र मापदण्ड बमोश्चजम स्थानीर् स्िरको स्वास्थर् सम्बन्धी लक्ष्र् र गरु्स्िरको 
तनधाारर्को कार्ा।  

 जनरल अस्पिाल  नतसाङ्गहोम  तनदान केन्द्र िथा अन्र् स्वास्थर् संस्िा दिाा  सञ्चालन  अनमुति र तनर्मन सम्बन्धी 
कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरमा औषधी िथा अन्र् मेतडकल उत्पादनहरुको न्रू्निम मूल्र् तनधाारर् र तनर्मन सम्बन्धी   
कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरमा औषधीको उश्चचि प्रर्ोग र सकु्ष्म जीव तनरोधक प्रतिरोध न्रू्नीकरर्को कार्ा ।  
 आर्वेुददक  रू्नानी  आम्ची  होतमर्ोप्र्ातथक  प्राकृतिक श्चचर्कत्सा लगार्िका परम्परागि स्वास्थर् उपचार सेवाको 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरमा जतडबटुी िथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावर सम्बन्धी सवेक्षर्¸उत्पादन¸ संकलन¸प्रवर्द्ान¸प्रसोधन 
र बजार व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  

 मानव िथा वन्र्जन्ि ुबीचको द्वन्द व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 स्थानीर् प्रार्ी उद्यान (श्चचतडर्ाखाना) को स्थापना र सञ्चालन िथा स्थानीर् वन्र्जन्ि ुपर्ाटन र आर्आजान 
सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरमा आखेटोपहार व्र्वस्थापन र वन¸ वन्र्जन्ि ु िथा चराचरुुङ्गीको अतभलेखाङ्कन र अध्र्र्न 
अनसुन्धान सम्बन्धी कार्ा ।  

 र्वश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाश्चत्वक महत्वका वन¸सीमसार क्षेर¸िटविी क्षेरका जग्गा सम्बन्धी 
लगिको कार्ा ।  

 तमचाहा प्रजातिको तनर्न्रर् िथा रैथाने प्रजातिको संरक्षर् र प्रवर्द्ान सम्बन्धी कार्ा । 

 स्थानीर् साना जल उपर्ोग सम्बन्धी क्षेरगि आर्ोजना िजुामा¸कार्ाान्वर्न¸ अनगुमि र तनर्मन सम्बन्धी  
कार्ा ।  

 स्थानीर् स्िरमा न्रू्न काबानमखुी िथा वािावरर्मैरी र्वकास अवलम्बन िथा प्रदषुर् तनर्न्रर् र हातनकारक 
पदाथाहरुको तनर्मन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  

 जैर्वक र्वर्वधिाको अतभलेखाङ्कन गने कार्ा ।  
 स्थानीर् स्िरमा वािावरर्ीर् जोश्चखम न्रू्नीकरर् गने कार्ा ।  
 सामाश्चजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् िथर्ांक र सूचना व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा ।  
 सकुुम्बासी पर्हचान र अतभलेख िथा सकुुम्बासी सम्बन्धी जीर्वकोपाजान र बसोवास व्र्वस्थापनको कार्ा ।  
 प्राकृतिक श्रोिबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी सम्बन्धी नीति¸कानून¸मापदण्ड िथा तनर्मन र रोर्ल्टी संकलन िथा 
बाँडफाँडको कार्ा ।  

 र्ािार्ाि व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीति¸ कानून¸ मापदण्ड¸ र्ोजना¸ कार्ाान्वर्न र तनर्मनसम्बन्धी 
कार्ा।  
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 स्थानीर् सावाजतनक र्ािार्ािको रुट तनधाारर्¸अनमुति¸ नवीकरर्¸खारेजी¸सेवाको गरु्स्िर¸ भाडादर तनधाारर् र 
तनर्मन सम्बन्धी कार्ा।  

 वािावरर् मैरी¸जलवार् ुपररविान अनकूुलन¸ र्वपद् जोश्चखम संवेहा¸अपाङ्गिा र लैर्ङ्गकमैरी र्ािार्ाि प्रर्ालीको 
स्थानीर् िहमा प्रवर्द्ान सम्बन्धी कार्ा ।  

 संघीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीर् स्िरको भ-ूउपर्ोग नीति¸र्ोजना¸कार्ाक्रम िजुामा र 
कार्ाान्वनर् सम्बन्धी कार्ा ।  

 संघीर् िथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वश्चस्थि बस्िी र्वकासका कार्ाक्रमको िजुामा र कार्ाान्वर्न¸ 
एकीकृि बस्िी र्वकासका लातग जग्गाको एकीकरर् िथा जग्गा र्वकास र व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा । 

 स्थानीर् स्िरमा अव्र्वश्चस्थि बसोवास व्र्वस्थार्पन सम्बन्धी कार्ा । 

 संघीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीर् क्षेरतभर इन्टरनेट सेवा¸टेतलसेन्टर¸केबलु िथा िारतबहीन 
टेतलतभजन प्रसारर्को अनमुति¸नर्वकरर् र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

 स्थानीर् बस¸ट्रली बस¸ट्राम जस्िा मध्र्म क्षमिाका मास ट्राश्चञ्जट प्रर्ालीको नीति¸ मापदण्ड¸ 
र्ोजना¸कार्ाान्वर्न¸ अनगुमि र तनर्मन सम्बन्धी कार्ा ।  

ख)  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को अन्र् दफा  अनसुार नभएका कार्ाहरु 

 दफा२४ (१)नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, 
रर्नीतिक र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघाकातलन र्वकास र्ोजना बनाई लागू नगरेको, 

 दफा२४ (४) नगरपातलकाले आवतधक, वार्षाक, रर्नीतिगि र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघाकातलन 
प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची िर्ार नगरेको, 

 दफा८३ (७) नगरपातलकाले संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा कुनै कार्ा सम्पादन गना र्वशेषज्ञ 
सेवा आवश्र्क पने भई सेवा करारबाट कार्ा सम्पादन गदाा उपर्कु्त र प्रभावकारी हनुे देखेमा सेवा करारबाट 
त्र्स्िो कार्ा गना सक्न ेउल्लेख गरेकोमा नभएको, 

 दफा८३ (८) नगरपातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक,सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, प्लम्वर, 
इलेश्चक्ट्रतसर्न,चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थार्ी पदपूिी नगरी प्रतिस्पधााको आधारमा 
सेवा करारबाट मार तलनपुने उल्लेख गरेकोमा सोही बमोश्चजम गरेको, 

1.२ न्र्ार्ीकसतमति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  को दफा ४६ देश्चख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार्सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ।सतमतिमा परेको उजरुी 
मध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भएको ३ मर्हना तभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ।िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गि बषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाकी ७ र र्ो बषा थप भएको ६६ गरी कुल ७३ र्ववाद दिाा भएको मा ५१ वटा 
मार फछ्र्र्ौट¸  डिसडिस ८ भई१४ बाँकी देश्चखन्छ। न्र्ार्सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदाछ। 

 

1.३ कानून कार्ाान्वर्न र सञ्चालनश्चस्थति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म 
तनदेश्चशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ। जसअनसुार 
स्थानीर् िह सञ्चालनकोलातग संघीर्मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना 
कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म ११ वटा ऐन, ५ वटा तनर्मावली, 
२६ वटा कार्ार्वतध २ वटा तनदेश्चशका एवं मापदण्ड लगार्ि ३ वटा काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा 
ल्र्ाएको छ । नगरपातलकाकालागी आवश्र्क कानून िजुामा गरर कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईन ुपदाछ । 

 

1.4 तडप बोररङ्गको कार्ा श्चजम्मेवारीः सघ प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ा श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास कार्ाक्रम 
िथा आर्ोजनाको वगीकरर् िथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६को दफा १.२ क्षेरगि 
आधारहरु खण्ड घ अनसुार भतूमगि जल तसँचाई अन्िरगि मेश्चशन तिल टू्यबवेल तसन्चाई र्ोजनाहरु 
तनमाार् ममाि िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाहरु प्रदेश िहबाट सन्चालन हनुे उल्लेख भएकोले 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
स्थानीर् िहबाट भतूमगि जलश्रोि सम्बन्धी कार्ाहरु स्थानीर् िहबाट गना तमल्ने देश्चखँदैन । 

िर नगरपातलकाले महालक्ष्मी एण्ड कम्पनी प्रा तललाई ठेक्कामा ददइ लागि अनमुान रु 
५०८९४०० भएकोमा न्रू्निम कबोल रकम रु ४७ लाख ७५ हजार ४२३ मा ठेक्कामा ददई २ वटा 
तडप बोररङ्ग तनमाार् कार्ा गराएको देश्चखर्ो ।र्सबाट काममा र्र्द्र्वधा िथा दोहोरोपना हनु सक्न े
जोश्चखम रहन्छ । अिः कार्ाालर्ले प्रदेश स्िरबाट गनुापने कार्ाहरु स्थानीर् िहबाट गराउँदा कार्ा क्षेरमा 
र्र्द्र्वधा देश्चखएकोले र्समा सधुार  हनु ुपने देश्चखन्छ । 

२ र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर् र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
२.१ र्वत्तीर् र्ववरर्–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेश्चख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्न ुपदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोश्चजमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापनेिथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोश्चजमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based 

ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

त्र्सैले िोकेबमोश्चजमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक श्चस्थति देश्चखने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.2 आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देश्चखएका अन्र् व्र्होराहरु िपश्चशल वमोश्चजम रहेका छन ।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 

संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोश्चजम एक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी बाँकी 

रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर्िहको संश्चचि कोषमा ट्रान्सफर गनुा पनेमा आतथाक वषा समाप्त 
भए पिात्प kतन चालखुचाखािा तबजोर बषामा रु.३,३७,७१,५७४.२५ पजुीगि खचा खािा तबजोर बषामा 
रु.३,३५,५५,२७२.१९ समेि गरी रु . ६,७३,२६,८४६.४४ मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोश्चजम मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार 
गनुापनेमा पातलकाले सो बमोश्चजमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वश्चन्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइएको। 

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

 कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगु ेवा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर राश्चख 
कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाश्चर्ि 
गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देश्चखने गरर ठेक्का खािा र कश्चन्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न  भएका आर्ोजना िथा 

कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न  र्ोजना तनमाार् गना 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाा गरेको पाइएन 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्,  अपेश्चक्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक 
परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिः पालना भएको पाईएन। 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा प्रशासतनक 

कमाचारीको ८३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २२ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेश्चखि सेवाहरुको 
कार्ाान्वर्न श्चस्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोश्चजम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिीसेवाऐन 2049 कोदफा 7 ख 2 वमोश्चजम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलवभत्ता 
भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएको पाइएन । तनजामिी सेवा ऐन अनसुार 
िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन। 

 मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट 
पाररएको पररपर को दफा १७ बमोश्चजमर्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ 
र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख समार्ोजन भएको 
पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्सपातलकामा 
समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले 
एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुा पदाछ। 

िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोश्चजम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ ।  

२.३ धरौटी िफा ः आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म ६८ अनसुार प्रत्रे्क कार्ाालर् प्रमखुले 
आफ्नो कार्ाालर्को धरौटी खािामा जम्मा भएको धरौटी रकम कारोवारको लेखा अनसूुची १० 
बमोश्चजमको ढाँचामा गोश्वारा धरौटी खािा र अनसूुची ११ बमोश्चजमको ढाँचामा व्र्श्चक्तगि धरौटी 
खािा अद्यावतधक गरी राख्न ु पने कानूनी व्र्वस्था छ । पातलकाले रश्चजष्टरमा अतभलेख बनाएको 
देश्चखएन । कार्ाालर्ले धरौटी सम्बन्धी कार्ामा थप ध्र्ान ददन ुपने देश्चखन्छ । 

 

३ बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा र कार्ाान्वर्नः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
3.1 बजेट पेश, पाररि र अश्चखिर्ारी- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१मा स्थानीर् 

िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिेतभर पेशगने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असारमसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अश्चखिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ। र्स 
स्थानीर्िहमा उप प्रमखुले तमति २०७६।०३।१० गिे रु ९७ करोड २८ लाख ७५ हजारको 
बजेट सभासमक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।०३।१० मा पाररि भएकोमा स्थानीर्  िहका 
प्रमखुले २०७६।०३।१६ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचागने अश्चखिर्ारी प्रदान 
गरेको देश्चखन्छ। 

 

3.2 तनति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वनःनगरपातलकाका प्रमखु श्री भीम बहादरु थापा क्षेरीर्द्ारा नगर सभाको 
पाँचौं नगर सभामा प्रस्ििु २०७६/७७ को नीति िथा कार्ाक्रम मध्रे् देर्हाका कार्ाक्रमहरु 
कार्ाान्वर्न भएको देश्चखएन । 
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 १. ज्र्ातमरे अस्नैर्ा रामपरु चौराहा सडक तबस्िार¸ सनुवल ७ र ८¸ सनुवल ररङ्गरोड वडा नं. २ र ९ को सडक 

खण्ड¸ सनुवल ररङ्गरोड वडा नं. १ र ६ को सडक खण्ड छनौट भै तड.पी.आर. समेि भैसकेको साथै 
बहउुदे्दश्र्ीर् कृर्ष बजार केन्द्र सनुवल १२ ररफे्रस सेन्टर सर्हिको बसपाका  तनमाार् सनुवल¸रंगशाला 
तनमाार् सनुवल ३¸ फोहरमैला व्र्वस्थापनका लातग लरु्ाण्ड र्फड साइट तनमाार्¸ सनुवल ४ 

२.  नगरपातलकाले वडा नं. ७ र ८ का नागररकका लातग स्वास्थर् सेवाके पहुँचमा बरृ्र्द् गराउनका लातग १ 
वटा एम्बलेुन्स खररद गने कार्ा  

३.  सनुवल नगरपालकाको लातग १५ शैर्ाको प्राथतमक अस्पिाल स्वीकृि भै आएकोमा र्सलाई 
कार्ापातलकाको तनर्ार् अनसुार वडा नं. ५ को जग्गामा अस्पिाल भवन तनमाार् कार्ा  

४. महेशपरु भण्सार र पाल्पा लगार्िका पहाडी क्षेरको बीचमा ब्र्ापाररक केन्द्रको रुपमा सनुवल 
नगरपातलकालाई तबकास गना सर्कने सम्भावनाका साथ सनुवल - परासी सडकलाई ४ लेनमा तबस्िार गने 
र सनुवल-महलपोखरी हुँदै पाल्पा कातलगण्डकी कररडोर जोड्ने सडक तनमाार्को कार्ा  

५.  कृर्ष लाई गररबी तनवारर्¸बेरोजगारी समस्र्ाको समाधानका रुपमा र्वकास गदै खाद्यान्न मा आत्मतनभार 
बनाउन नगर क्षेरमा सम्भाव्र्िाका आधारमा र्वतभन्न  प्रकारका बालीहरु जस्िै धान¸ मकै¸ िरकारी¸ कागिी 
आदीको पकेट क्षेर तनधाारर् गरी उत्पादनलाई व्र्वसार्र्क बनाउन ेकार्ाको कार्ाान्वर्ि  

६. सिह िथा भतूमगि तसंचाई र वषााको पानी संकलन िथा तसंचाईका उपर्कु्त प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी बषै भरी 
तसंचाई सरु्वधा उपलब्ध गराउन े कार्ाका लातग आवश्र्क पहल गने र कृर्ष उपजको पकेट क्षेरका 
आधारमा हरेक वडामा कम्िीमा एक बोररङ्ग तनमाार् गने कार्ा  

७. पतछल्लो सर्ममा बजारमा उपलब्ध हनुे िरकारीमा अत्र्ातधक मारामा र्वषादी प्रर्ोग भएको जनगनुासो 
आईरहेको सन्दभामा हरेक नागररकलाई आफ्नै घरमा अगाानीक िरकारी उत्पादन र उपर्ोग गने 
करेसाबारी र कौसी खेिीलाई प्रोत्साहन गने कार्ा 

८. सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा प्रधानाध्र्ापक तनर्शु्चक्त गदाा प्रधानाध्र्ापक तनर्शु्चक्तका लातग आवश्र्क र्ोग्र्िा 
पगुकेा¸र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिले तसफारीस गरेका स्थार्ी श्चशक्षकहरुबाट र्वद्यालर् र्वकासको तसफारीस 
गरेका स्थार्ी श्चशक्षकहरुबाट र्वद्यालर् र्वकासको प्रस्िाव तलई सोही आधारमा ३ वषाका लातग 
कार्ासम्पादन करार गने व्र्वस्था 

९. जेष्ठ नागररकहरुको लातग संचालनमा ल्र्ाइएको जेष्ठ नागररक ददवासेवा केन्द्रको प्रभावकारीिालाई मध्र्नजर 
गदै सो प्रकारका ददवासेवा केन्द्रहरु संचालन कार्ाक्रमलाई तबस्िार गने कार्ा  

१०. नगरपflnsf तभरका सबै सरकारी िथा गैर सरकारी कार्ाालर् पररसरलाई पूर्ा प्लार्ष्टक मकु्त क्षेर 
घोषर्ा गरी शहरी वािावरर्लाई स्वच्छ राख्न २० माईक्रोन भन्दा िलका प्लार्ष्टकका झोला तनषेध गने र 
अन्र् प्लार्ष्टक झोलाहरुलाई तनरुत्साहीि गररने¸ वािावरर्मैरी झोला उत्पादन िथा प्रर्ोग गना प्रोत्साहन 
गररने र नगरपातलकाको मखुर् बजार केन्द्रको रुपमा रहेको सनुवल बजार क्षेर र भमूही बजार क्षरेबाट 
प्लार्ष्टक मकु्त क्षेर अतभर्ानको शरुुवाि गरी क्रमश: तबस्िार गदै लतगने कार्ा 

११. नगरको र्वकासलाई नतिजामूलक र थप व्र्वश्चस्थि बनाउन नगर र्वकासका सम्पूर्ा आर्ामहरुलाई समेटी 
आवतधक र्ोजनाको रुपमा नगरको एकीकृि शहरी र्वकास र्ोजना (Intereted Urban Development 

Plan, IUDP) तनमाार् सम्पन्न  गने कार्ा 
१२. घर नक्शा तडजाईन गरेवापि कन्सल्टेन्सी फमाले तलने शलु्कलाई व्र्वश्चस्थि िथा एकरुपिा कार्म गने 

कार्ा  

१३. नगरपातलकाको मातसक आम्दानी र खचाको र्ववरर् सूचना पाटी¸ वेभसाईट र तडश्चजटल सूचना पाटी माफा ि 
सावाजतनक गने कार्ा  

१४. स्थानीर् सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ बमोश्चजम नगरपातलकाको संगठन िथा व्र्वस्थापन सभे (O&M 

Survey) र संगठनात्मक र्वकास अध्र्र्न (OD Study) गरी नगरपातलकाबाट प्रवाह हनु ेसेवालाई चसु्ि र 
र्वकास व्र्वस्थापनलाई प्रभाकारी बनाउने कार्ा । 

१५. आतथाक वषा २०७६/७७ मा वडा कार्ाालर्को भवन तनमाार् तबस्िार गने कार्ा 
१६. उपलब्ध जनशक्तीको क्षमिा र्वकासमा तबशेष जोड ददई कार्ासम्पादनका आधारमा सूचकहरुको व्र्वस्था 

गरी उत्कृष्ठ कमाचारीहरुलाई परुस्कृि गने¸ ऐन तनर्मको पररधी तभर रही कार्ासम्पादनका आधारमा 
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कार्ारि कमाचारीहरुको बढुवा¸ स्िर बरृ्र्द्¸ प्रोत्साहन परुस्कार प्रदान गने जस्िा कार्ालाई तनरन्िरिा ददने र 
नगरपातलकाको मौजदुा जनशक्तीलाई समर्ानकुुल सक्षम बनाउन आन्िरीक एवं बाह्य श्रोिका आधारमा 
िातलम ददई सक्षम बनाउने नीतिलाई प्राथतमकिा ददन ेकार्ा  

3.3 बजेट कार्ाान्वर्न नगर सभामा उपप्रमखु द्वारा प्रस्ििु आतथाक वषा २०७६।०७७ को बजेट िथा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररएको हनु ु पदाछ । िर कार्ाालर्ले र्ो वषाको स्वीकृि बार्षाक बजेट 
कार्ाक्रम मध्रे् देहार्का २२६ र्ोजनाको रु. १६,२५,८१,०७०.०० कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गरेको 
देश्चखएन। अिः नगरसभाबाट पाररि वर्षाक बजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने गररन ुपदाछ।  

 

 सि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापकोनाम सिसनर्ोजन 
सि.नं

. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापकोनाम सिसनर्ोजन 

१ 
५० प्रसिशि अनुदानमा कृसिर्न्त्र सििरण (समसन टिलर, पािर 

टिलर, टरपर, थ्रेिर, कय न िेलर, िोलाराइजर मेसशन, उखु जुि 

सनकाल्ने मेसशन) प्रदेशिरकारको िाझेदारीमा 

    1,000,000  ११४ 
िामुदासर्क िनमा बहुििे घााँि सिकािका लासि िारबार 

कार्यक्रम िडानं. ७, ३, ११, र १३ मा (के्षरफलका 

आधारमा) 

          500,000  

२ ७० प्रसिशि अनुदानमा सिचाई बोटरङ आर्ोजना, ढुिानी     1,260,000  ११५ 
िामुदासर्क सिद्यालर्कका उत्कृष्ट नसिजा ल्र्ाउने सिद्यालर् 

सशक्षकसिद्यार्थी प्रोत्िाहन 

           

100,000  

३ 
अपाङ्ििा भएका व्यक्ती र असभभािकको लािी जीिनोपर्ोिी 

िीप िम्बन्त्धीिासलम 
          50,000  ११६ िामासजक पटरक्षण           200,000  

४ अपाङििा भएका व्यक्तीहरुलाइ िहार्क िामाग्री सििरण        200,000  ११७ सिकमी िर्था डकमीहरुका लासि िासलम             28,000  

५ असभभािकिाँि सिद्यालर् कार्यक्रम         130,000  ११८ सिकमी िर्था डकमीहरूका लासि िासलम           272,000  

६ आकसममक खोप िेिा           25,000  ११९ 
प्रििीिाेेल भासिरर्थ िैरेकाेे घर देसख पूिय पसिम 

िडककालोपरे 
       1,000,000  

७ 
आत्मरक्षा िम्बन्त्धी िासलम िर्था र्ौनजन्त्र् सहिा न्त्र्ुसनकरणको 

लािीअसभमुसखकरण 
        150,000  १२० बनभुिडी देसख नदिुा जाेेड्रने िडक कालाेेपरे        1,000,000  

८ 

उत्कृष्ट कमयचारी, िामासजक िंमर्था, सशक्षक, मसहला 

मिर्मिेसिका, करदािा, आमा िमुह, मसहला िमुह, कृिक िमुह, 

कृिक, सनमायण व्यििार्ी, उपभोक्तािसमसि र सिद्यार्थी पुरमकार 

िर्था िम्मान 

       300,000  १२१ बनाहा खेलमैदान मिरोन्निी 
           

100,000  

९ 
उन्नि प्रसिसध कृसि प्रिार कार्यक्रम (रेडीर्ो, टि.सभ., एफ.एम., 

बुलेटिन आक्रद) 
          50,000  १२२ लसक्षि िियका लािी आर्मूलक िर्था िीपमूलक िासलम 

           

100,000  

१० उपभोक्ता िसमसिका लासि अनुसशक्षण िासलम        300,000  १२३ ममृिीिाेेल िडक कालाेेपरे        1,000,000  

११ एक्रककृि रोि क्रकरा व्यिमर्थापन/अिायसनक खेसि िासलम          80,000  १२४ िाेेमनार्थ धाेैलासिरी पर्थ शासन्त्िपर्थ िडक कालाेेपरे        1,000,000  

१२ 
कक्षा १ िम्म िंचालन भएका सिद्यालर्का लािी सिद्यार्थी 

िहुसलर्िकार्यक्रम 
        100,000  १२५ 

अिरसहर्ा र भराेैसलर्ा चमारिाेेलबािो र अिरसहर्ा 

ना.ि.के. जानेबािो 
       1,000,000  

१३ करदािा सशक्षा        500,000  १२६ उत्तरार्ण के्षर पर्यिन पूिायधार सनमायण        1,000,000  

१४ करेिाबारी िर्था कौिीखेसि िासलम        300,000  १२७ खुिहि अेामा िमूह भिन सनमायण           200,000  

१५ कलाकारहरुको क्षमिा पसहचान िर्था प्रदशयन कार्यक्रम        500,000  १२८ दिुाय मसन्त्दर मिरोन्निी (निदिुाय िोल)           200,000  

१६ कृिक प्रोत्िाहन कार्यक्रम           10,000  १२९ सपछडा ििय भिन ममयि           200,000  

१७ कृिक प्रोत्िाहन कार्यक्रम         130,000  १३० बियदेहीमा मसन्त्दर सनमायण           200,000  

१८ कृसि िमिु प्रिोधन प्रिर्द्यन िासलम           50,000  १३१ 
मुखीर्ा िाेेल देसख बैटरहिा िाेेल हुदै नमुना सिचाइ 

र्ाेेजना 
       1,000,000  

१९ क्रकर्तिपुर २ नं. िडक ममयि        900,000  १३२ लसक्षि िियका लािी आर्मूलक िर्था िीपमूलक िासलम 
           

100,000  

२० 
घरेलु सहिाबाि बालबासलकामा पने अिर सििर्क निरमिरीर् 

िचेिनािोष्ठी 
          50,000  १३३ 

िरमििी प्रा.सि.को पसिम िफय बाि कुमालिोल 

जानेबािोकालोपरे 
       1,000,000  

२१ घााँि सिचाईको लासि पसम्पङिेि सििरण ५० प्रसिशि अनुदानमा        200,000  १३४ 
िानो पचभैर्ा चाेेक देसख र्थानेश्वर अर्ायलको घर जाने 

बािोकालोपरे 
       1,000,000  

२२ घोला िरकट्रिा पुल देसख केराबारी जाने िडक कालोपरे     1,000,000  १३५ कभडयहल सनमायण       3,000,000  

२३ च्र्ापकिर मेसशन (मोिर िाला) ७५ प्रसिशि अनुदानमा        300,000  १३६ 
कल्भिय सनमायण (क्रकर्तिपुर १ र २ जोड्ने कुल बहादरु 

पुलामीको घरछेउ) 
          500,000  

२४ ज्ञानज्र्ोिी हुाँदै िडा कार्ायलर् िडक ममयि        500,000  १३७ कानुनी नेिृत्ि सिकाि िर्था व्यासत्तत्ि सिकाि कार्यक्रम           100,000  

२५ जलिार्ु अनकुलन खेसि प्रसिसध िासलम          80,000  १३८ चन्त्रोदर् मकुल सभरको ब्र्ाडसमन्त्िन कोिय सनमायण िर्था ममयि 
           

100,000  

२६ जेष्ठनािरीकिाँि िरोककारिालाहरुको अन्त्िरक्रक्रर्ा           50,000  १३९ 
िडक कालाेेपरे ममयि िर्था पुनःसनमायण कृसिपुर १ बी 

िाेेल 
        1,500,000  

२७ सडसजज िर्तभलेन्त्ि िर्था टरपोिीङ           75,000  १४० 
िडक कालाेेपरे राधाकृष्णिोल राजदेि र्ादिको घर हुदै 

अनरूरडुम्रेकाेे घरजाने बािो 
       1,000,000  

२८ िरकारी सबउ समसन क्रकि सबिरण           50,000  १४१ 
दोरदोरे-बुर्द्निर अधुरो ििबन्त्धन सनमायण िर्था मािी 

क्रफसलङ 
          200,000  

२९ िरल नाईट्रोजन खटरद          40,000  १४२ फोहरमैला व्यिमर्थापन (डसम्पङ िाईि)        5,000,000  

३० िासलम िर्था िोष्ठी कार्यक्रम – पशु        400,000  १४३ बेलारी खानेपानी िंकी सनमायण        1,000,000  

३१ दसलि लसक्षि क्षमिा सिकाि        500,000  १४४ महलपोखरी मसन्त्दर, िुनिल ४        1,000,000  

३२ 
देिकोिाको पूिय भोजराजको घर देसख अमरबहादरुको घर िम्म 

िडककालाेेपरे 
     1,500,000  १४५ 

रमिापुर मकूल पसिम कुलाेे िम्म कालाेेपरे अिामबािी 

िडकमिराेेन्निी 
       1,000,000  

३३ दैसि प्रकोप उद्दार सिशेि कोि     1,000,000  १४६ िमर्िाेेला िडक कालोपरे       2,000,000  

३४ नक्िा खटरद        200,000  १४७ सहलपाकय  सनमायण       2,000,000  

३५ 

निर छारिृसत्त कार्यक्रम सनरपेक्ष िरीबीको रेखामुनी 

रहकेालोपोन्त्मुख िर्था सपछसडएका िमुदार्का 

िालिासलकाहरुलाइ सशक्षण सिकाइ िामाग्री िहार्िािूचकमा 

आधारीि िामुदासर्क सिद्यालर्मा अध्र्र्नरि 

     1,500,000  १४८ 
समसनबनकट्टीको १५०० सम. कालोपरे बिोमा पक्की नाला 

सनमायणिने 
       2,500,000  

३६ निर बाल िंजाललाई पसहचान पोिाक           21,000  १४९ 
र्ुिाहरुको लासि खेलकुद कार्यक्रमको लासि आिश्र्क 

िामाग्रीव्यिमर्थापन 

           

100,000  

३७ निर सशक्षा र्ोजना िर्था शैसक्षक क्र्ालेण्डर सनमायण         100,000  १५० 
िाेेलघाि चरफपर्थ ररिरोड देसख पुरानो िाउाँ  जोड्रने 

बािोकालाेेपरे 
       1,000,000  

३८ निर मर्थापना क्रदिि        500,000  १५१ सिलकाना कल्भिय सनमायण           300,000  

३९ निरपासलकाको हले्पडेक्ि व्यिमर्थापन        250,000  १५२ सिलकाना खानेपानी           500,000  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
४० 

निरपासलकामा भएका पसिकरण िम्बन्त्धी कािजािहरु 

व्यिमर्थापन 
        100,000  १५३ सिलकाना हटरर्ाली पाकय  सनमायण           200,000  

४१ नेिृत्ि िर्था िंमर्थािि क्षमिा सिकाि िासलम          60,000  १५४ पूिय पुलिोल अधुरो पुल सनमायण        1,000,000  

४२ नमुना मािो िंकलन िासलम           52,000  १५५ बमिी सिकाि प्लटिङमा खानेपानी पाइप सबमिार           200,000  

४३ नर्ााँ सिद्यार्थी भनायको आधारमा सिद्यालर् प्रोत्िाहन अनुान        500,000  १५६ 
बाहुनडााँडामा िहुमिीकाेे घर देसख रसबनको घर िम्म 

िडककालाेेपरे 
       1,000,000  

४४ नसिनिोल उत्तर ज्ञानज्र्ोिी जाने िडक ममयि     1,000,000  १५७ र्ुिा िियहरुलाई फूििल खेल िंचालन 
           

100,000  

४५ नसिनिोल पसिम िडक ममयि     1,000,000  १५८ लसक्षि िियहरुलाइ उद्घोिक िासलम 
           

100,000  

४६ सनर्मन कार्यक्रम          90,000  १५९ 
ििरमार्था िोल समर्थि १०८ सशिसलि धार्तमक पर्यिकीर् 

मर्थल िंरक्षण 
          500,000  

४७ पकेि के्षर सनमायण िर्था सनरन्त्िरिा        200,000  १६० ििायसङ्िण सिकाि मञ्च देसख दसक्षण डााँडााँिोलबािो        1,000,000  

४८ प्रर्ोिशाला िेिा         100,000  १६१ आक्रदिािी जनजािीका लािी क्षमिा सिकाि िासलम 
           

100,000  

४९ 
पाकय  िुरक्षाका लासि माली व्यिमर्थापन (सि.पा. प्रसिष्ठान, 

सहलपाकय  र सिकाइ केन्त्र) 
    1,000,000  १६२ चारपाला कचरार सिचाइ नहर सनमायण        1,000,000  

५० सपछडा ििय क्षमिा सिकाि        200,000  १६३ देिदह िाल पूिायधार सनमायण        1,000,000  

५१ सपपलबोिबाि बाबबदयिोरीर्ा जाने बािो ममयि     1,000,000  १६४ 
मुिहरिोल कालोपरे असै्नर्ा, ज्र्ाेेिी मा.सि. सपिम 

सशिालर् दसक्षणिडक 
      2,000,000  

५२ फलफूल (आाँप, सलसच, काििी, केरा, अनार आक्रद) सिरुिा सििरण        500,000  १६५ अरसनको मा. सि. भौसिक पूिायधार सनमायण        1,000,000  

५३ फलफूल िर्था पुष्प खेसि िासलम         100,000  १६६ 
अेोलसम्पर्न पर्थ, हले्र्थपाेेष्ट लाइन देसख बेिराेैली िडक 

कालोपरे 
      2,000,000  

५४ क्रफल्ड प्रमासणकरणको लासि           50,000  १६७ कासलका िोलमा रहकाेे अधुरो कासलका मसन्त्दर मिरोन्निी           200,000  

५५ बंिुर फमय िुदकृ्रढकरण (प्र्ाकेजमा)         310,000  १६८ कासलकािोल िडक कालोपरे        1,800,000  

५६ बडेरा चाेेक देसख उत्तरको िडक ममयि     1,000,000  १६९ देउराली चोक देसख पूिय शान्त्िीचोक िडक कालोपरे         1,700,000  

५७ बेबरे धुरकोि िडक ममयि        500,000  १७० बैरािनार्थ मसन्त्दर पूिायधार, िुनिल ८        1,000,000  

५८ ब्लड बैंक मर्थापना (िुनिल निरपासलकाको आफ्नै पहलमा)        400,000  १७१ लसक्षि िियका लािी आर्मूलक िर्था िीपमूलक िासलम 
           

100,000  

५९ बारुण र्न्त्र खटरद     6,500,000  १७२ 
आक्रदिािी जनजािीलाइ मखमली जुत्ता चप्पल र व्याि 

िनाउने िासलम 

           

100,000  

६० बाल क्लबको पदाधीकारीहरुलाई क्षमिा सिकाि िासलम        300,000  १७३ छडेनी िामुदासर्क भिन पूिायधार सनमायण           500,000  

६१ 
बाल क्लबलाई बाल असधकार एिं बाल क्लब िंचालन िर्था 

व्यिमर्थापनिम्बन्त्धी क्षमिा सिकाि िासलम 
          65,000  १७४ दिुायमसन्त्दर देसख रामखण्डा िम्म सिधुिपोल र िारजडान           200,000  

६२ बाल पसरका प्रकाशन          60,000  १७५ 
प्रििी मा. सि. कम्पाउण्ड िाल सिसि क्र्ामरा िर्था इ-

हासजरी 
       1,000,000  

६३ बाल भेला िंचालन िडा िर्था निर         100,000  १७६ पूियिोलादेसख उत्तरिोला नाला सनमायण        1,000,000  

६४ बाल म्र्ुसजक सभसडर्ो           50,000  १७७ मंिलनिर खानेपानी 
           

150,000  

६५ बाल िंरक्षण िडा िर्था निर िसमिीको पुनियठन िर्था िैठक          30,000  १७८ मंिलनिर िडक कालाेेपरे िर्था बाल सनमायण        1,000,000  

६६ बालअसधकार िंरक्षण र िम्बधयन िम्बन्त्धी असभमुखीकरण           65,000  १७९ िडा कार्ायलर् व्यिमर्थापन िर्था कम्पाउण्ड िारबार           300,000  

६७ बालक्लब िंजालजिर िूसचकृि िठन पुनियठन िर्था िाधरण िभा           65,000  १८० सिधुि ट्रान्त्िफरमर खटरद           350,000  

६८ बालक्लबलाई खेल िामाग्री सििरण १३ ििै िडा         130,000  १८१ मिाठी खानेपानी         1,500,000  

६९ बालबासलका समर्थिी पर प्रकाशन        600,000  १८२ िााँिर माई मसन्त्दर सनमायण           300,000  

७० बालमैरी आचार िंसहिाको सिक्षर्मा प्रचार प्रिार           65,000  १८३ 
िैडाखाल प्रा. सि.शैसक्षक िुेुधार एिं कमयचारी सशक्षक 

पारीश्रसमकभुक्तानी 
       1,000,000  

७१ भिाेैडी पसिम बािो कालोपरे        500,000  १८४ 
िुल्मेली शान्त्िीिोल िपाउ कल्भिय देसख पसिम खेलमैदान 

जाने िडककालोपरे 
       1,000,000  

७२ भािा, िासहत्र्, कला, िाँमकृसि िंरक्षण र िम्िर्द्यन        300,000  १८५ 
समलचोक देसख खखरीबारी डााँडााँिाेेल िम्मको िडक 

कालाेेपरे 
       1,000,000  

७३ मेसडकल उपचार         150,000  १८६ 
सिसभन्न लसक्षि िियको आर्मुलक िर्था िीपमुलक िासलम 

िंचालन 

           

100,000  

७४ मसहला असधकार िम्बन्त्धी पैरिी कार्यक्रम           75,000  १८७ सशिमसन्त्दर देसख दसक्षण िडक कालोपर े        1,000,000  

७५ मसहला िमुह िसमिीलाइ आधारभूि िासलम         100,000  १८८ िडक ग्राभेल िडा नं. १०        1,000,000  

७६ मसहला िंमर्थाको रणनीसि पर िजुयमा           70,000  १८९ बाबा बदयिोटरर्ा धाम सिकाि/अमरपोखरी िमेि       2,000,000  

७७ समसल्कङ मेसशन ७५ प्रसिशि अनुदानमा        300,000  १९० 
सिसभन्न लसक्षि िियको आर्मुलक िर्था िीपमुलक िासलम 

िंचालन 

           

100,000  

७८ 
मोहन चाेैधरीको घर देसख खानेपानी हुदै महशे अर्ायलको 

घरिम्मको िडककालोपरे 
    1,000,000  १९१ सिचाइ कुलो सनमायण भडरी 

           

100,000  

७९ 
र्ुिा लसक्षि व्यििासर्क कृसि कार्यक्रम (फलफुल खेिी, िरकारी 

खेिी, च्र्ाउ खेिी, व्यििार्ीक नियरी, माछा व्यििार्, मौरी पालन) 
       500,000  १९२ जिन्नार्थ मा. सि. भिन सनमायण        1,000,000  

८० 
र्ुिा लसक्षि व्यििासर्क कृसि कार्यक्रम (फलफुल खेिी, िरकारी 

खेिी, च्र्ाउ खेिी, व्यििार्ीक नियरी, माछा व्यििार्, मौरी पालन) 
        550,000  १९३ सजल्ला अपाङ्ि िंघको भिन सनमायण 

           

100,000  

८१ र्ोि िामाग्री खटरद         100,000  १९४ र्ुिा िर्था खेलकुद सिकाि कार्यक्रम 
           

100,000  

८२ रेसडर्ो कार्यक्रम सजङ्िल प्रिारण         100,000  १९५ सिधुि ट्रान्त्िफरमर खटरद २ र्थान        1,000,000  

८३ रेक्रि खटरद           70,000  १९६ 
सिसभन्न लसक्षि िियको आर्मुलक िर्था िीपमुलक िासलम 

िंचालन 

           

100,000  

८४ राष्ट्रपसि रसनङ सशल्ड        200,000  १९७ िन्त्िोसिमा बाल उद्यान पूिायभार           500,000  

८५ 
लसक्षि ििय आर्मूलक िर्था िीपमूलक िासलम सिलाइकिाइ 

मसहला प्रजनन्त्मिाम्र् 
       200,000  १९८ ह्र्ुमपाईप खटरद           400,000  

८६ लािू पदार्थय दवु्ययिन न्त्र्ुसनकरण कार्यक्रम        200,000  १९९ 
हरकट्रिा जनिा सन.मा.सि. काेे पूिय िफय  जाने बािो 

कालोपरे रनाला सनमायण 
       1,000,000  

८७ लाहुरेिोल िडक कालोपरे     1,000,000  २०० 
बडेरा चाेेक देसख उत्तर िफय  दाेेहोरो नाला िसहि िडक 

कालोपरे 
      4,000,000  

८८ िडा कार्ायलर्मा क्रफल्िर र एिी जडान (१० िडामा)      1,470,000  २०१ िडा मिरीर् कृसि िर्था पशु िासलम 
           

100,000  

८९ 
िडा िसचि एिं पदासधकारीहरुका लासि पसिकरण िम्बन्त्धी 

िासलम 
        100,000  २०२ िडा मिरीर् फूििल प्रसिर्ोसििा 

           

100,000  

९० िािािरणीर् व्यिमर्थापन सिशेि कोि        200,000  २०३ िडा कार्ायलर् भिन सनमायण िडा नं. ३, ४, १० र १३     20,000,000  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
९१ सिद्याा्लर् न्त्र्ुनिम मापदण्ड सनधायरण िर्था कार्ायन्त्िर्न        300,000  २०४ अमर्थार्ी िर्था करार कमयचारीका लासि पोशाक 

             

10,000  

९२ सिसनर्म िर्था कार्यसिसध सनमायण        200,000  २०५ 

कार्यक्रमको सनर्समि अनुिमन िर्था मुल्र्ांकन िटर 

कार्यक्रमकोिुणमिरीर्िा िुसनसमचि िने, मर्थलिि अनुसशक्षण 

िटर मिाम्र्कर्तमहरूको क्षमिाअसभिृसध्द,  क्षर्रोिका 

सबरामीको उपचारकोनसिजको कोहिय सिशे्लिण िर्था 

कार्यक्रमको चौमासिक िसमक्षा 

             

50,000  

९३ सिपन्न िियलसक्षि मर्थानीर् कुखुरा, बाख्रा, बंिुर प्रिर्द्यनकार्यक्रम        200,000  २०६ 
निने रोि िम्बसन्त्ध कार्यक्रम (असभमुसखकरण, निने रोि 

िर्था मानसिक मिाम्र्िम्बसन्त्ध िचेिना कार्यक्रम  

             

70,000  

९४ शृ्रजनािोल खेल मैदान    2,000,000  २०७ सनर्समि उपचार पुरा िने सबरासमलाइ र्ािार्ाि खचय 
              

11,000  

९५ श्रसमकहरुको सिमा        283,000  २०८ 
प्रारसम्भक बाल सिकाि केन्त्रका िहजकिाय िर्था 

सिद्यालर्कमयचारीहरुका लासि पोशाक खचय 

           

910,000  

९६ श्रसमकहरुको सिमा 
           

17,000  

२०९ 
पटरिार र्ोजन िर्था प्रजनन मिाम्र् कार्यक्रमका लासि 

औजार/उपकरणखटरद 

             

27,000  

९७ 
सशक्षक सशक्षीकाको लािी बालमैरी सिकाई पर्द्िी र व्यिहार 

िम्बन्त्धीिासलम 
        150,000  २१० पासलका पटरर्ोजनािमन्त्िर्िसमसिकोिैठक             30,000  

९८ िडक बोडय माफय ि िंचालन हुने र्ोजना     5,000,000  २११ पोिण कार्यक्रम (र्ुनीिेफ) 
           

100,000  

९९ िुनिल कृसि अनुिन्त्धान केन्त्रको सड.सप.आर. िर्ार        500,000  २१२ 
बैदेसशक रोजिारीमा जान चाहने िम्भासिि 

कामदारहरुलाई िहन असभमुखीकरणकार्यक्रम 

               

3,000  

१०० िुनिल मिरीर् सिद्यार्थीको मिर सनधायरण कक्षा ३,५,८,१०        300,000  २१३ 
महामारी िर्था प्रकोपजन्त्र् रोिहरुको अबमर्थामा RRT/ 

CRRT पटरचालनिने,  चौमासशक टरभ्र्ु िर्था 

असभमुखीकरणिने 

            60,000  

१०१ िमुदार्िाँि सशक्षक कार्यक्रम         130,000  २१४ 
महीला मिाम्र् मिर्ं िेसिका कार्यक्रम (अधय िार्तिक 

िसमक्षारक्रदिि मनाउने) 

             

12,000  

१०२ िम्मान िर्था प्रोत्िाहन          30,000  २१५ मािृ िर्था निसशशु कार्यक्रम           240,000  

१०३ िमुह िठन िर्था पुनियठन र अनुसशक्षण         150,000  २१६ मािृ िर्था निसशशु कार्यक्रम अनुिमन िर्था िुपटरिेक्षण 
             

10,000  

१०४ िरमििी प्रा.सि. देसख िडा कार्ायलर् िम्मको िडक कालोपरे        800,000  २१७ 

मानसिक मिाम्र् िम्बन्त्धी महत्िपूणय क्रदिि मनाउने 

(आत्महत्र्ारोकर्थाम क्रदिि, मानसिक मिाम्र् क्रदिि, 

अल्जाईमर क्रदिि)मानसिक मिाम्र् िममर्ाबािप्रभासिि 

ब्र्सक्तका पटरिारका िदमर्हरु (मर्ाहारकिायहरु ) का लािी 

क्षमिाअसभसिधी कार्यक्रम 

             

19,000  

१०५ ििारी िाधन        400,000  २१८ 

रेसबज, िपयदंश आक्रदको जनचेिनािम्बसन्त्ध प्रचार प्रिार िर्था 

क्रदििमनाउने पशु पंक्षी आदीबाि हुने ईन्त्फुएन्त्जा, बडय फ्ल,ु ए 

र्म आर सिसष्टिकोसिि, िक्िोप्लाज्मोसिि आदी सिसभन्न 

िरुिारोि िम्बसन्त्ध रोकर्थाम र िचेिना कार्यक्रम 

            20,000  

१०६ ििारी िाधन खटरद – कृसि        300,000  २१९ राष्ट्रपसि रसनङ्ि सिल्ड प्रसिर्ोसििा (मर्थानीर् िहमिरीर्) 
           

100,000  

१०७ िहकारी सनर्मन िर्था प्रिर्द्यन        300,000  २२० टरिनी मिर्ंम िेिक पटरचालन 
           

281,000  

१०८ 
िहकारीिाँि िाझेदारी (िहकारी, िमुह र न.पा. को 

िहलिानीमा) 
       500,000  २२१ 

िडय फ्लु रोि लिार्ि अन्त्र्रोिहरुको सनर्न्त्रणको लासि 

िैठक िर्था नमुनािंकलन िरी पठाउने िर्थाप्रदेश िर्था 

िंघमाटरपोर्टिङ्ि िने 

             

75,000  

१०९ िहकारीहरुका लासि कोपोसमि िंचालन िासलम        200,000  २२२ सित्त िाक्षरिा कार्यक्रमको लासिमेशनरी िर्था औजार        40,000  

११० िहभािििामूलक बालमैरी शािन असभमुखीकरण           50,000  २२३ सिसभन्न खोपहरु लिाए िापि भ्र्ासक्िनेिरलाई पाटरश्रसमक            125,000  

१११ िहरी के्षर लिानी आर्ोजना   10,000,000  २२४ सिश्व कुष्ठरोि क्रदिि िर्था अपांििा क्रदििको कार्यक्रम             15,000  

११२ िसहद सिष्णु प्रिाद पाण्डे ममृिी प्रसिष्ठान     5,000,000  २२५ 

मिाम्र् िंमर्थाबाि िाढा रहकेा बमिी िर्था मिाम्र् िेिामा 

पहूचकम भएका, कारािार, िुम्बा, मकुल, बृधाश्रम,उद्योि 

भएको के्षर, शहरीघनाबमिी,  लिार्ि अन्त्र् 

क्षर्रोिकाजोसखमर्ुक्त जनिंख्र्ामा माइक्रोमकोसपक क्र्ाम्प 

लिार्िका अन्त्र् िकृर् क्षर्रोिखोजपडिाल कार्यक्रम 

            

48,000  

११३ िाकुरा देखी रूपाेैसलर्ा जोड्रने बािो ममयि      1,500,000  २२६ 
िामुदासर्क सिद्यालर्का छाराहरुलाई सनःशुल्क मर्ासनिरी 

प्र्ाडव्यिमर्थापन 
        2,187,000  

   
कुल जम्मा  162,581,000   

3.4 बजेट सीमा तनधाारर् सतमति: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोश्चजम 
पातलकामा प्राप्तहनुे आन्िररक आर्, राजश्वबाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा सो को सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ।उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
मर्हना तभर सम्पन्न  गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि 
प्रक्षेपर् िर्ार गनुाकासाथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् 
अतधकृिले चैर १५ गिे तभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने 
काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले त्र्स अनसुार गरेको छैन। 

 

3.5 बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१)   मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर्क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना कार्ाक्रम मा दोहोरोपना 
हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको 
भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रम बीच 
पररपूरकिाका गरेको समेि नदेश्चखएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा 
ध्र्ान ददनपुदाछ। 

3.6 चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म २३ बमोश्चजम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोश्चजम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
कार्ा लक्ष्र् िथा कर्ाक्रम बमोश्चजम कार्ा सम्पादन सम्पन्न  गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था  
छ।कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको श्चस्थति देहार् बमोश्चजम 
छ।वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देश्चखएकोले तनर्ममा भएको 
व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ।नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको 
र्ववरर् अनसुार बार्षाक रु. ६४,१२,२८,४३४.७० खचा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.  
९,०७,६६,४६९.८० अथााि १४.१६ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु. १६,२७,१७,१५८.०९ अथााि 
२५.३७ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु. ३८,७७,४४,८०६.८१, अथााि ६०.४७ प्रतिशि खचा 
गरेको देश्चखएको छ।र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु. २७,७२,९४,७९६.४० अथााि ४३.२४ 
प्रतिशि खचा देश्चखनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देश्चखएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन 
भएको देश्चखएन।स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनु े गरी कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ। 

 

 क्र.
स
. बजेट उपश्चशषाक कुल खचा 

चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
१ चाल ुखचािफा  30,97,60,518.70 6,93,10,191.80 9,35,32,162.09 14,69,18,164.81 6,99,26,759.40 

२ पूशँ्चजगि खचािफा  33,14,67,916 2,14,56,278 6,91,84,996 24,08,26,642 20,73,68,037 

  जम्मा 64,12,28,434.70 9,07,66,469.80 16,27,17,158.09 38,77,44,806.81 27,72,94,796.40 

  प्रतिशि 100 14.16 25.37 60.47 43.24  

 

3.7 क्षरेगि बजेट र खचाको श्चस्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको श्चस्थति देहार्अनसुार रहेको देश्चखन्छ ।देहार्को र्ववरर् अनसुार सभाले 
र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासनीकमा सबै भन्दा बढी ९३.४७ 
 प्रतिशि र पूवााधार र्वकासमा सबै भन्दा घटीमा ६९.७८ प्रतिशि रहेको छ। 

 

 क्र.
स 

के्षत्र बजेट खर्च 
जम्मा खर्चको तुलनामा 

खर्चप्रततशत 

१ आडथिक डिकास     37,405,799   33,509,128  89.58 

२ पूिािधार डिकास     311,495,000  217,361,771  69.78 

३ सािाडिक डिकास    338,429,000  260,543,250.79  76.99 

४ सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित के्षत्र 29,904,000   21,830,762  73 

५ अन्य कार्ािलर् संचालन तथा प्रशासडनक     115,527,069.26   107,983,522.91  93.47 

जम्मा   832,760,868.26  641,228,434.70  77  

 

3.8 खचा तबश्लषेर्ः नगरपातलकाले र्स बषाको आन्िररक आर् रु 10,56,68,843.69 रहेकोमा गि 
बषाको श्चजम्मेवारी समेि कुल आन्िररक रु 17,85,74,709.30 राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट     
रु 60,57,27,885.75 समेि रु 78,43,02,595.05 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा            
रु. 30,97,60,518.70 र पूशँ्चजगि िफा  रु. 32,89,67,916 र तबश्चत्तर् ब्र्बस्था िफा          
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
रु 25,00,000 समेि रु 64,12,28,434.70 खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को 
र्हस्सा १७.७२ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु १,३७,४८,०००.०० खचा 
भएको छ जनु आन्िररक आर्को ७.७० प्रतिशि रहेको छ र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् 
कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देश्चखन्छ । प्रशासतनक खचा 
तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधक रुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन 
गररनपुदाछ । 

3.9 लक्ष्र् प्रगति: कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरका प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुा पनेमा 
कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर्स्िर , श्चजल्ला िथा केश्चन्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोश्चजमको 
ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देश्चखएन।बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको 
ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा श्चजम्मेवार बनाउनपुदाछ। 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति श्चस्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा ४९७ २२६ २० ४८ 
64  

 

3.10 सम्पश्चत्त हस्िान्िरर्: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७,  ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चलअचल सम्पश्चत्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ।र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पश्चत्तको अतभलेख 
िथा श्चजन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पश्चत्तको अतभलेख िथा श्चजन्सी लगि िर्ार नगरेको, 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेटर अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु श्चजम्मेवारी 
सारेको पाईएन।र्सरी श्चजन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा श्चजन्सी मालसामानहरु हराउने र 
र्हनातमना हनुसक्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बश्चन्धि श्चजन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई श्चजन्सी खािा अद्याबतधक गनुा पदाछ। 

 

3.11 अबण्डा बजेटः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन¸२०७४ बमोश्चजम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्का आधारमा िर्ार गरी श्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर् व्र्र्को  अनमुान पेश गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहले र्ो वषा २०७६/३/१० मा पेश गरेको बजेट अतधवेशनमा ६०:४० लागि 
सहभातगिाबाट सञ्चालन हनुे र्ोजना उल्लेख गरी ८ करोड ३० लाख अबण्डामा राखेको र अन्र् 
११ र्ोजनाका लातग र्वतनर्ोश्चजि ५५२६४१४१.०० को कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न नगरी र्हउँदे 
अतधवेशनमा वण्डा िथा संसोधन गरी १२ वटा र्ोजनाको रु. ५६२६४१४१.०० संसोधन गरी 
१११ वटा र्ोजनामा र अबण्डामा रहेको ८ करोड ३० लाख र्वतभन्न  ४३ वटा कार्ाक्रमको 
१०३५२१७३०.०० मा बण्डा गरेको देश्चखर्ो । अिः शरुु बजेट अतधवेशनमा कार्ाक्रम स्पष्ट 
नगने र अबण्डामा राखी र्वधेर्क (र्हउँदे) अतधवेशनमा पनु बजेट िथा कार्ाक्रम थप एवं संसोधन 
गने कार्ा तनर्न्रर् गररन ुपने देश्चखन्छ ।  

 

3.1२ साना / टुके्र र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्नः   स्थानीर् सरकार संचालन  ऐन २०७४ को दफ २४ 
बमोश्चजम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउदा सहभागीिामलुक,उत्पादनमलुक र प्रतिफल प्राप्त हनुे 
प्रकृतिका र्ोजना छनौट गरर प्राथतमकीकरर् गनुा पने व्र्वस्था छ । सभाबाट स्वीकृि बार्षका  
र्ोजना २०७६।७७ अनसुार पातलकाले स्वीकृि गरेका अतधकाशं र्ोजना न्र्नु बजेट भएका र 
लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले सञ्चालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स बषा सञ्चालन गरेको र्ोजनाको 
संखर्ा देहार् अनसुार रहेको छ । 
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रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देश्चख 
२ लाख सम्म 

२ लाख देश्चख ५ 
लाख सम्म 

५ लाख देश्चख १० 
लाख सम्म 

१० लाख भन्दा 
माथी 

४७ १४१ १२५ १०७ ७७ 
  उश्चल्लश्चखि र्ववरर् अनसुार नगरपातलकाले र्स बषा रु १५ हजार देश्चख  ३५ लाख सम्मका जम्मा 
४९७ र्ोजना सञ्चालन गरेकोमा १ लाख भन्दामनुीका ४७ वटा र्ोजना र १० लाखभन्दा मातथका 
७७ वटा मार र्ोजना रहेका छन ्। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजना सञ्लान गदाा कार्ाालर्का 
जनशश्चक्त बषैभरर र्ोजना व्र्वस्थापना खर्टन ुपने, सञ्चातलि र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृतिका कार्ामा बढी 
खचा भइ लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था 
िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

4 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
4.1 प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ८३ 

बमोश्चजम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु ेव्र्वस्था छ।कार्ालर्मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 
८३ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि ६१जना 
पदपूिी भएको देश्चखन्छ।लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ाव्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले 
महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि २२ पदहरु ररक्त 
रहेका छन।्दरबन्दी बमोश्चजम जनशश्चक्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवाप्रवाह िथा 
पातलकाको समग्र कार्ासम्पादनमा असर परेको श्चस्थति छ ।िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटोपूतिा 
गरी सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ। 

 

4.2 कमाचारी करार– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ।िर पातलकाले र्वतभन्न  पदमा ७६ जना कमचाारीहरुलाई करारमा 
राखी रु. २,२१,४३,५३७.०० खचा लेखेको छ । 

 त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोश्चजम पातलकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, 

सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे र सरसफाई सम्बश्चन्ध पदमा 
मार करारवाट सेवा तलन सर्कने  र सो बाहेक अन्र् पद िथा सेवामा करारबाट पदपूतिा गना 
नसर्कने व्र्वस्था गरेकोछ।स्थानीर् िहले मातथ उल्लेश्चखि पद बाहेक र्वतभन्न  पदमा ३५ जना 
तनर्शु्चक्त गरी वषा रु. 12,887,147.०० खचा लेखेकोले तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,887,147 

 qm=;= bhf{ sd{rf/Lsf] gfd jflif{s tnj 

1 jftfj/0f ljb >L v]d/fh cj:yL        467,870  

2 s[lif clws[t >L ;Gtf]if s08]n        467,870  

3 vl/bf/ >L /fd k|;fb kf}8]n        345,930  

4 jfnd}qL ;xhstf{ >L ;'lDgdf kGyL        345,930  

5 OGhLlgoर >L ;GWof ज्ञjfnL        467,870  

6 ;"rgf k|ljwL clws[t >L s'dfर ljef]र l;_x        467,870  

7 ;j OGhLlgoर >L ;ldIff u'?Ë        366,600  

8 sDKo'टर ckरेटर >L n]vgfy pkfWofo uf}td        345,930  

9 c=s=c= >L ;'रh kरfh'nL        345,930  

10 cldg  >L k|sfz sfkm\n]        345,930  

11 c=;j O{lGhlgoर >L pd]z uf]tfd]        345,930  

12 c=;j O{lGhlgoर >L lIflth cof{n        345,930  

13 x=;=rfns >L dfg axfb'र u'?Ë        310,050  

14 x=;=rfns >L ;'hg u'?Ë        286,130  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
15 x=;=rfns >L cldर axfb'र rf}wरL        286,130  

16 c=g=dL= >L cr{gf u'Ktf        345,930  

17 c=g=dL= >L P:tरु vड \sf        345,930  

18 c=g=dL= >L dlg;f s'dfरL ढsfn        345,930  

19 c=g=dL= >L jiff{ रfgf        345,930  

20 c=g=dL= >L gldtf g]DjfË        345,930  

21 c=g=dL= >L ;रLtf s'dfn        345,930  

22 c=g=dL= >L ladnf kf;L        345,930  

23 c=x]=a= >L tfरf र ]UdL        345,930  

24 c=x]=a= >L k|]d k|;fb e'iffn        345,930  

25 c=x]=a= >L a'द्धिरfd rf}wरL        345,930  

26 c=x]=a= >L ;{hgf ljZjsdf{        345,930  

27 c=x]=a= >L r]t gfरfoण sf]xfर        345,930  

28 c=x]=a= >L lnnf kfठs        345,930  

29 c=x]=a= >L lutf >L;        345,930  

30 c=x]=a= >L uf]df s'jर        772,577  

31 c=g=dL= >L dlgtf u'?Ë        345,930  

32 c=g=dL= >L ;ljtf >L; yfkf        345,930  

33 c=x]=a= >L t]h s'dfरL rfln;]        345,930  

34 c=g=dL= >L hof rf}wरL        345,930  

35 c=g=dL= >L l;tf u'?Ë        345,930  

  
hDdf 12,887,147 

36 guर निरीक्षक >L lbks ltjfरL       345,930  

37 sfof{no ;xof]uL >L gjरfh yfkf        253,240  

38 sfof{no ;xof]uL >L ldqsnf vिfn        253,240  

39 sfof{no ;xof]uL >L jf;'b]j kरfh'nL        253,240  

40 sfof{no ;xof]uL >L ejfgL ;fksf]टf        253,240  

41 sfof{no ;xof]uL >L d]g'sf yfkf        253,240  

42 sfof{no ;xof]uL >L l;tf lj=s=        253,240  

43 guर k|xरL >L cd[t clwsfरL        253,240  

44 guर k|xरL >L wlgरfd rf}wरर        253,240  

45 guर k|xरL >L cf]d axfb'र ;f?        253,240  

46 guर k|xरL >L s[iण k|;fb kf}ड ]n        253,240  

47 guर k|xरL >L ;ljtf Gof}kfg]        253,240  

48 guर k|xरL >L gf]ट k|;fb e';fn        253,240  

49 x=;=rf= >L k|ljg s'dfर kf]v/]n        222,300  

50 x=;=rf= >L s[iण axfb'र jfO{jf        222,300  

51 x=;=rf= >L eLd k|;fb nfldछfg]        222,300  

52 :jLkर >L ldgf lxtËf ;fsL{        201,630  

53 :jLkर >L ljgf ;fsL{        201,630  

54 :jLkर >L gj{bf rf}wरL        201,630  

55 :jLkर >L ljiणf' ठडरfO{        201,630  

56 :jLkर >L sdnf g]kfnL        201,630  

57 :jLkर >L r'gf s'dfरL >]iठ        201,630  

58 :jLkर >L s'n axfb'र vfDrf        201,630  

59 :jLkर >L ;'रh rf}wरL        201,630  

60 :jLkर >L hgfb{g afF;kmf]र        78,000  

61 sfof{no ;xof]uL >L cl:dtf ;'j]bL       234,000  

62 sfof{no ;xof]uL >L lbn s'dfरL u'?Ë       234,000  

63 sfof{no ;xof]uL >L lnnf yfkf        234,000  

64 sfof{no ;xof]uL >L ltn s'dfरL g]kfnL        234,000  

65 sfof{no ;xof]uL >L hd'gf ;'j]bL        234,000  

66 sfof{no ;xof]uL >L lrqf s'dfरL घlt{        234,000  

68 sfof{no ;xof]uL >L r'gL yfkf        234,000  

69 sfof{no ;xof]uL >L रflwsf kf}ड ]n        234,000  

70 sfof{no ;xof]uL >L द'n'b]jL ;fksf]टf        234,000  

71 sfof{no ;xof]uL >L ;fljqL sण्ड ]n        234,000  

७२ sfof{no ;xof]uL >L df]nfxL aflgof        234,000  

७३ sfof{no ;xof]uL >L tfरfb]jL a:ofn        234,000  

   
0 

७४ sfof{no ;xof]uL >L ;lutf l;x ठs'रL        234,000  

७५ :jLk/ >L leld;रf s'dfn       218,400  

७६ sfof{no ;xof]uL >L lzjरfh vgfn        253,240  

    hDdf 9,256,390 

    s'n  
22,143,537  

4.3 कल्र्ार् कोष– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,  २०७४ को दफा ९१ बमोश्चजम स्थानीर् िहले  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट 
१० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा गनुा पने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले र्सवषा आन्िररक श्रोिबाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु.३५ लाख ट्रान्सफर 
गरेकोछ । िर उक्त कोषको संचालनसम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको 
देश्चखएन। र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोभैm कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम 
ट्रान्सफर गना तमल्ने नदेश्चखएकाले उक्त रकम स्थानीर् िहको सश्चञ्चि कोषमा दाश्चखला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३५,००,००० 

4.4 कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता –स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोश्चजम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन,  सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बश्चन्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि 
र मापदण्ड संघीर् काननु बमोश्चजम हनुे, दफा ८६ (२) बमोश्चजम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले 
बनाएको काननु बमोश्चजम हनुे व्र्वस्था छ।त्र्स्िै अथामन्रालर्को कार्ासंचालन तनदेश्चशकाको 
पररच्छेद ७ को ७.४.१ बमोश्चजम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट 
नमसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोश्चजम प्रोत्साहन भत्ता 
खवुाउन समेि अथामन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ।सनुवल नगरपातलकाले र्ो बषा 
तनम्नानसुार प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र् भार बढ्न गएको रु. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,28,298.81 
 qm=;= bhf{ sd{rf/Lsf] gfd jflif{s ;f ;' s/ s§L hDdf 

1 k|d'v k|zf;sLo clws[t >L रfdnfn >]iठ        48,456        948.78          47,507.22  

2 pk ;lrj >L द्धिष्ण ' k|;fb uf]tfd]         56,856         955.20         55,900.80  

3 zfvf clws[t >L kz'klt e§रfO{        48,456        894.39           47,561.61  

4 n]vf clws[t >L a[x:klt lघldर]        45,444         828.06         44,615.94  

5 n]=k= clws[t - ;ftf}_ tx >L रfh]Gb| k|;fb ;fksf]टf        45,444        827.88          44,616.12  

6 sfo{qmd clws[t >L df]xgरfh ज्ञjfnL        45,444         828.06         44,615.94  

7 clws[t छैठै >L ld>L k|;fb vड \sf         43,188         771.79          42,416.21  

8 OGhLlgoर >L ;Gtf]if u}रे         43,188        808.19          42,379.81  

9 OGhLlgoर >L ;GWof ज्ञjfnL         10,797        487.87           10,309.13  

10 jftfjरणf ljb >L v]dरfh cj:yL         43,188         811.78          42,376.22  

11 ;"rgf k|ljwL clws[t >L s'dfर ljef]र l;x         43,188         811.78          42,376.22  

12 s[lif clws[t >L ;Gtf]if sण ]n         43,188         811.78          42,376.22  

13 gfoa ;'Aaf >L घgZofd ज्ञjfnL         33,840         675.88           33,164.12  

14 ;j OGhLlgoर >L र]zd k|;fb zdf{         33,840          662.96          33,177.04  

15 sDKo'टर ckरेटर >L k'?iff]Qd ढsfn         33,840          662.96          33,177.04  

16 gfoa ;'Aaf >L रfwf uf}td         33,840         621.42          33,218.58  

17 ;xfos kfFrf} >L ho g]kfn afFlgof         33,840         608.20           33,231.80  

18 ;xfos kfFrf} >L dgf]h Gof}kfg]         33,840         650.50          33,189.50  

19 ;j OGhLlgoर >L ;ldIff u'?Ë          8,460         386.60           8,073.40  

20 ;j OGhLlgoर >L b'uf{ eण्डारL         33,840        640.40           33,199.60  

21 sf=;xfos >L cdरgfy sjर          31,932         618.73           31,313.28  

22 sf=;xfos >L cf]d axfb'र yfkf          31,932         618.73           31,313.28  

23 vlरbfर >L dGh' cof{n          31,932         618.73           31,313.28  

24 c=;=O{= >L छणs k|;fb s'jर          31,932         618.73           31,313.28  

25 c=;=O{= >L jGw'रfh kf}ड ]n          31,932         618.73           31,313.28  

26 sf=;xfos >L cUgLwर Gof}kfg]          31,932         610.74           31,321.26  

27 sDKo'टर ckरेटर >L n]vgfy pkfWofo uf}td          31,932         605.42           31,326.58  

28 sf=;xfos >L lbks ltjfरL          31,932         605.42           31,326.58  

29 sf=;xfos >L df]xg k|;fb kfण्ड ]          31,932         610.74           31,321.26  

30 sf=;xfos >L रेvf s'dfरL u'?Ë          31,932         610.74           31,321.26  

31 sf=;xfos >L रLtf ढकाnL          31,932         610.74           31,321.26  

32 vlरbfर >L s[iणf axfb'र cfn]          31,932          622.71           31,309.29  

33 c=s=c= >L ;'रh kरfh'nL          31,932         605.42           31,326.58  

34 cldg  >L k|sfz sfkm\n]          31,932         605.42           31,326.58  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
35 vlरbfर >L रfd k|;fb kf}ड ]n          31,932         605.42           31,326.58  

36 vlरbfर >L eLd axfb'र rf}wरL          31,932          622.71           31,309.29  

37 vlरbfर >L gljg jnL          31,932         569.49           31,362.51  

38 ;x n]vfkfn >L df]xDdb ;lमर cnL 

xhfd 

         31,932         598.76           31,333.24  

39 c=;j O{lGhlgoर >L pd]z uf]tfd]           7,983         365.93            7,617.07  

40 c=;j O{lGhlgoर >L lIflth cof{n           7,983         365.93            7,617.07  

41 ;jfरL rfns >L bLksrGb| kf}डn        34,548          632.69           33,915.31  

42 sfof{no ;xof]uL >L g]q k|;fb pkfWofo         31,884         621.81           31,262.19  

43 sfof{no ;xof]uL >L sGx}of k|;fb yf?         26,412         502.03          25,909.97  

44 sfof{no ;xof]uL >L rGb|Lsf k|;fb ofbj         24,816         466.68          24,349.32  

45 jfnd}qL ;xhstf{ >L ;'lDgdf kGyL          31,932         605.42           31,326.58  

46 x=;=rfns >L dfg axfb' u'?Ë         28,620        544.70          28,075.30  

47 x=;=rfns >L ;'hg u'?Ë         26,412         504.22          25,907.78  

48 x=;=rfns >L cldर axfb'र rf}wरL         26,412         504.22          25,907.78  

49 sfof{no ;xof]uL >L gj/fh yfkf          23,376        448.56          22,927.44  

50 sfof{no ;xof]uL >L ldqsnf v/fn          23,376        448.56          22,927.44  

51 sfof{no ;xof]uL >L jf;'b]j k/fh'nL          23,376        448.56          22,927.44  

52 sfof{no ;xof]uL >L ejfgL ;fksf]^f          23,376        448.56          22,927.44  

53 sfof{no ;xof]uL >L d]g'sf yfkf          23,376        448.56          22,927.44  

54 sfof{no ;xof]uL >L l;tf lj=s=          23,376        448.56          22,927.44  

55 gu/ k|x/L >L cd[t clwsf/L          23,376        448.56          22,927.44  

56 gu/ k|x/L >L wlgरfd rf}wरL          23,376        448.56          22,927.44  

57 gu/ k|x/L >L cf]d axfb'र ;f?          23,376        448.56          22,927.44  

58 gu/ k|x/L >L s[iणf k|;fb kf}ड ]n          23,376        448.56          22,927.44  

59 gu/ k|x/L >L ;ljtf Gof}kfg]          23,376        448.56          22,927.44  

60 gu/ k|x/L >L gf]ट k|;fb e';fn          23,376        448.56          22,927.44  

    hDdf    1,864,467    36,168.19    1,828,298.81   
4.5 स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

बमोश्चजम स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेर तभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको 
ब्र्वस्थापन गनुापने िथा आफ्नोक्षेर तभरको शैश्चक्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि 
खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि 
नक्साङ्कन सर्हिको पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ।पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क 
सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको देश्चखएन।स्थानीर् 
िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको 
संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा पहल हनु ुआवश्र्क छ।िथर्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा राश्चखएका 
र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उश्चचि साथाकिा नपाउने हुँदा र्सिफा  पातलकाले अतभलेख 
ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

4.6 सेवा प्रवाहको श्चस्थति: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकार क्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेश्चशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेब्र्वस्था अनसुार ९ वटा 
ऐन, ३ वटा तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ।र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्न अनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ: 

र्ववरर् जम्मा सङ्खखर्ा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास २६० 

पश्चञ्जकरर्िफा   

जन्मदिाा १५२३ 

मतृ्र्दुिाा ३७१ 

बसाईसराई दिाा ३४२ 

र्ववाह दिाा ५९२ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ३९ 

 



 

 

20 

 

तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
पवुााधार र्वकास सडक तनमाार्िफा   

सडक कालोपरे तनमाार् सखर्ा ६३ 
सडक कालोपरे ममाि सखर्ा १९ 
सडक ग्राभेल तनमाार् सखर्ा १४ 
सडक ग्राभेल ममाि सखर्ा ९ 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाह मध्रे् पश्चञ्जकरर् 
बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोषजनक देश्चखएन। 

५ आन्िररक लेखापरीक्षर् -स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन¸२०७४ को दफा ७७ उपदफा २ अनसुार 
कार्ाालले आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आन्िरीक लेखा परीक्षर् गराएको हनु ुपदाछ । 
कार्ाालर्मा अतधकृि सािौं स्िरका लेखापरीक्षर् अतधकृि कार्ारि रहेको भएिापतन तनजलाई राजश्व 
शाखाको श्चजम्मेवारीमा राखी¸ आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरेको देश्चखएन । कार्ाालर्को 
स्थानीर् सश्चन्चि कोषसमेि अन्र् कोषहरु र आन्िरीक आर् िथा न.पा. पूजँीगि िथा चाल ुखचाको 
आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको देश्चखएन र सो बाहेक अन्र् श्रोिको खचा शे्रस्िा श्चजल्ला श्चस्थि कोष 
िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट आन्िरीक लेखापरीक्षर् गराएको देश्चखर्ो । अिः कार्ाालर्ले 
आफ्नै आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी समग्र स्थानीर् संश्चचि कोषको आन्िरीक 
लेखापरीक्षर् गराउन ुपदाछ । 

 

६ स्थानीर् िहको पदातधकारी सरु्वधा र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
6.१ स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा: नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउसभा िथा नगर सभाका 

सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानून बमोश्चजम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लशु्चम्बनी प्रदेश 
संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको 
छ।उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोश्चजम रु.१,३१,४६,००० सरु्वधा वापि 
भकु्तानी भएकोछ । कार्ाालर्ले नगर प्रमखु श्री भीम बहादरु थापा क्षेरीको पारीश्रतमक बजेट खचा 
लेखी नगरपातलकाको सश्चन्चि कोषमा दाश्चखला गरेको जनाएको छ । 

 

 तस.
नं 

र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु 
वडाअध्यक्ष 
१३ जिा 

का पा सदस्य 
८ जिा 

सभाका सदस्र् 
४५ जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता      23,000     455,000     184,000      540,000   1,202,000  

२ 
२०७७ श्रावणदेखि 
असोजको सुद्धवधा 

     90,000     975,000     348,000   1,080,000   2,493,000  

३ र्ािार्ाि खचा     108,000     216,000     549,000   1,417,500   2,290,500  

४ टेतलफोन,मोबाइल      36,000      351,000       216,000     1,012,500    1,615,500  

५ 
पसु्िक, परपतरका र 
ईन्टरनेट 

         

45,000  

        

468,000  

         

225,000  

         

810,000  

        

1,548,000  

६ 
समन्वर् िथा 
सहजीकरर् 

         

72,000  

        

819,000  

        

378,000  

       

1,215,000  

        

2,484,000  

७ अतितथ सत्कार      54,000      702,000       54,000  

 

   810,000  

८ 
खानेपानी, र्वद्यिु िथा 
सरसफाई 

         

45,000  

                   

45,000  

९ चाडपवा खचा   =   15,000     156,000        82,000       360,000      613,000  

१० 
मममत संभार र 
द्धवदु्यत/उजाम िर्म          

45,000  

                   

45,000  

  
कार्तिकखि असारामरम स
९स हिनाकोसजम ा    420,000   2,712,000   1,504,000   4,815,000   9,451,000  

  कुल     533,000   4,142,000    2,036,000   6,435,000  13,146,000   
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६.२ पदातधकारीको सरु्वधा सम्बन्धी व्र्वस्थाः स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी 

कानूनी व्र्वस्था गना प्रदेश सभाले "स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐन २०७६ तमति २०७७/३/३ को प्रदेश राजपर भाग १ मा प्रकाशन भई कार्ाान्वर्नमा रहेको 
छ । ऐनको दफा ३ उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ हनु ुअश्चघ कार्म रहेको स्थानीर् िहका पदातधकारी 
िथा समस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनसूुची बमोश्चजम मातसक सरु्वधा नपाएका 
पदातधकारी वा सदस्र्ले सो सरु्वधा नपाएको तमति देश्चख मार र्स ऐन बमोश्चजमको सरु्वधा पाउन े
उल्लेख रहेको छ । ऐन िथा तनर्महरु राजपरमा प्रकाशन भए पिाि लाग ु हनुे र कानून 
भिूप्रभावी नभई भर्वष्र् प्रभावी हनुपुनेमा राजपरमा प्रकाशन भएको तमति भन्दा कररब ९ मर्हना 
पर्हला देश्चख नै लाग ु हनुे गरी जारी गरेको देश्चखर्ो । सामान्र् कानूनी तसर्द्ान्ििः ऐन जारी भए 
पिािको मार सरु्वधा प्रदान गनुापनेमा २०७६ कातिाक १ गिे अथााि ्९ मर्हना अगातडदेश्चख सरु्वधा 
प्रदान गरेको देश्चखएकोले नगरपातलकालाई रु.9,451,000 थप व्र्र्भार पना गएको छ । 

 

६.३ पदातधकारी अन्र् सरु्वधाM M आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म १ 
मा बजेटको सीमातभर रही तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था रहेको र उपतनर्म ३ मा खचा 
गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने, र्वल भरपाई आउन नसक्ने काममा खचा भएको 
फुटकर खचाको हकमा खचा गने कमाचारीले प्रमाश्चर्ि गरी अतधकार प्राप्त अतधकारीद्वारा समथान गराई 
लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । सोही उपतनर्म ३ को स्पर्ष्टकरर्मा फुटकर खचा भन्न ाले एक पटकमा 
१ हजार रुपैंर्ा भन्दा कम रकमको टेक्सी ररक्सा भाडा कुल्ली खचा र दश्चक्षर्ा भन्न े उल्लेख छ ।  

लशु्चम्बनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग सम्बश्चन्धि अनसुचुी अनसुार स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरुलाई टेतलफोन िथा मोवाइल, पसु्िक परपतरका िथा इन्टरनेट,जनसम्पका  िथा र्वशेष 
कार्ासरु्वधा ममाि सरु्वधा अतितथ सत्कार र खानेपानी र्वद्यिु िथा सरसफाई खचा ददने व्र्वस्था 
गरेको व्र्वस्था अनसुार कार्ाालर्ले नगरपातलकाका पदातधकारीहरुलाई ९ मर्हनामा र्ािार्ाि सरु्वधा 
रु२२९०५००.०० टेतलफोन िथा मोवाइल रु.१६,५१,५००.००पसु्िक िथा परपतरका इन्टरनेट रु. 
१५,४८,०००.०० जनसम्पका  र्वशेष कार्ासरु्वधा रु २४८४०००.०० ममाि सम्भारमा ४५,०००.०० अतितथ 
सत्कारमा रु.८,१०,०००.००, खानेपानी र्वजलुी सरसफाईमा रु. ४५,०००.०० समेि रु. 
९४,५१,०००.०० खचा भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो ।  

कार्ाालर्ले उश्चल्लश्चखि अनसुारको रु.९४,५१,०००.०० भकु्तानी गदाा र्वल भरपाई नराखी 
एकमषु्ठ मातसक रुपमा भकु्तानी ददने गरेकोले उदेश्र् अनरुुप तनधााररि कार्ामा उपर्ोग भए नभएको 
र्र्कन एवं र्वश्वस्ि हनुे अवस्था रहेन । अि उद्देश्र् अनरुुप खचा भएको र्वश्वस्ि हनु सक्ने खचाको 
प्रमार् पेश गररन ुपदाछ । 

 

६.४ र्ािार्ाि खचाः लशु्चम्बनी प्रदेश सभाले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐन¸ २०७६ को दफा ४ मा पदातधकारीहरुलाई सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहले सरु्वधा उपलब्ध गराउने ५ र 
सवारी साधन उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्र्स्िो पदातधकारीले र्ािार्ाि खचा पाउन ेव्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
र्ो वषा प्रमखु¸ उपप्रमखु¸ वडा अध्र्क्षहरुलाई मातसक १२ हजार¸ कार्ापातलका सदस्र्हरुलाई ८ हजार र सभा 
सदस्र्लाई २ हजार ५ सर् ९ मर्हना अवधीमा २३९८५००.०० र्ािार्ाि खचा ददएको छ । 

कार्ाालर्मा ८ वटा चारपांग्र,े २५ वटा मोटरसाईकल र २ वटा स्कुटर रहेको श्चजन्सी खािाबाट 
देश्चखर्ो। कार्ाालर्को सवारी साधन प्रर्ोग गरररहेका वडा अध्र्क्षहरुबाट र्ािार्ाि खचा पाउनका लातग 
कार्ाालर्को सवारी साधन र्फिाा गररन ु हुँदैन । अिः कार्ाfलoमा सवारी साधन हुँदाहुँदै सार्वकमा सरकारी 
सवारी साधन प्रर्ोग गना नचाहेर प्रर्ोग नगरेका िथा सवारी साधन र्फिाा गरेका पदातधकारीहरुको र्ािार्ाि 
खचा छानतबन गरी असलु गनुापने र र्स प्रकारको खचा तनर्न्रर् गररन ुपदाछ ।  

 

 क्र. नामथर पद सवारी नम्बर सवारी साधन सवारी साधन सवारी साधन कैर्फर्ि  
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सं. खररद तमति बझेुको तमति र्फिाा तमति 

१ श्री तबन प्रसाद बढुाथोकी वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. १ ल ु१ ब १९३१ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको स्कुटर 
२ श्री राजेन्द्र र्ादव वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. २ ल ु१ ब १९२३ २०७५/७/१८ २०७५/११/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
३ श्री कर्ा बहादरु सेन ठकुरी वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ३ ल ु१ ब १९२६ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२४ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
४ श्री तबर बहादरु गरुुङ्ग वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ४ ल ु१ ब १९२० २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
५ श्री थमन तसंह नेपाली वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ५ ल ु१ ब १९२७ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
६ श्री राम प्रसाद िामाङ्ग लामा वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ६ ल ु१ ब १९३० २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
७ श्री वसन्िराज दाहाल वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ७ ल ु१ ब १९२५ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२४ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
८ श्री तनलकण्ठ गैरे वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ८ ल ु१ ब १९२१ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको स्कुटर 
९ श्री कन्हैर्ा थारु वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. ९ ल ु१ ब १९२९ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
१० श्री शेषकान्ि अतधकारी वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. १० ल ु१ ब १९१९ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा. 
११ श्री कृष्र् प्रसाद देवकोटा वडा अध्र्क्ष¸ ििा नं. १३ ल ु१ ब १९२८ २०७५/७/१८ २०७५/१०/२३ र्फिाा नगरेको मो.सा.  

७ अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
7.१ अनदुानको अनगुमन– सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 

नभएको एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर्समर्मा अनगुमन गनुापदाछ।िर 
पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सो बाट 
प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन।साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन 
।िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा 
दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग 
गराउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

७.२ नाफामूलक संस्थालाई अनदुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन¸२०७४ को दफा ७६ अनसुार 
र्विरर्मखुी खचालाई तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार 
र्वकास िथा दीघाकातलन पूजँी तनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुा पदाछ जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले 
स्थापीि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दी उपलब्ध गराउने हो भनेपतन सावाजतनक 
रुपमा तनःशलु्क वा न्रू्न शलु्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सतुनश्चिि हनु ुपदाछ । र्स तनकार्ले र्ो 
वषा देहार् अनसुारका नाफामूलक संस्थाको व्र्वस्थापनकालातग खचा गरेको छ । िर त्र्सबाट 
उपर्कु्त बमोश्चजम सेवा प्रवाह हनुे सतुनश्चिि छैन । र्स प्रकारको खचा तनर्न्रर् गररन ुपने देश्चखन्छ। 

 

 तस.नं. अनदुान पाउन ेसंस्था भौ.नं. तमति खचा प्रर्ोजन अनदुान रु. 
१ भमूही दगु्ध उत्पादक 

सहकारी संस्था 
१९३-२०७७/३/२३ ट्रस भवन तनमाार् र कार्ाालर् िथा 

दगु्ध व्र्वस्थापन सम्बन्धी मेश्चशनरी 
एवं उपकरर् खररद 

३५४७१५७.०० 

२ साना र्कसान सहकारी २४३-२०७७/३/२३ पसल¸ ब्लक िर्था ट्रि भिन सनमायण ८४९११३.००  

 

८ कर दस्िरु एवं आन्िररक आर् र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
8.1 आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान िथा 

बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्तहनुे आन्िररक आर् समेिको ब्र्वस्थापन गनासक्न े
ब्र्वस्था छ।पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर् िफा  सम्पश्चत्त,  कर, 
सेवाशलु्क, दस्िरुवापि अनमुातनि रु. ११,१४,००,०००.०० प्राप्त हनु ेप्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाकवषा 
२०७६।७७ मा रु. १०,५६,६९,२४८.०० अथााि अनमुानको ९४.८६ प्रतिशि आर्प्राप्त गरेको 
छ।आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्आजान बरृ्र्द्गने िफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क 
देश्चखएको छ। 

 

8.2 आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्तहनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनासक्न े
व्र्वस्था छ।पातलकाले आतथाकवषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को श्चस्थति देहार् बमोश्चजम छ। 

केश्चन्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 
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४१,२७,५४,७६७.३२ ११,३६,४०,०६३.९५ १७.७२ 

उपर्ुाक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा १७.७२ प्रतिशि मार रहेको छ।त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गने िफा  ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ। 

8.3 कर िथा शलु्क असलुी – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ 
मा एकीकृि सम्पश्चत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी 
शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी श्चस्थति तनम्नानसुार 
रहेको देश्चखन्छ । 

आय शीर्चक अनुमान प्राप्ती प्राप्ती प्रततशत 
!!#!# ;DklQ s/ 15,000,000    11,343,036.93  75.62 

!!#@! 3/ axfn s/ 7,000,000    5,864,031.59  83.77 

!!#@@ axfn lj6f}/L s/ 5,000,000     3,277,049  65.54 

!!^!! Joj;fo s/ 5,000,000   4,474,378  89.49 

!!^!! cGo s/ 1,500,000  1,500,000  100 

!$@!# cGo ljqmLaf6 k|fKt /sd 60,000,000    57,662,934  96.10 

!$@!( cGo ;]jf z'Ns tyf ljqmL 2,000,000  6,801,181.85  340.06 

!$@$@ gS;f kf; b:t'/ 1,700,000    1,688,144.16  99.30 

!$@$# l;kmf/L; b:t'/ 10,000,000     5,239,981.11  52.40 

!$@$% gftf k|dfl0ft b:t'/ 400,000        357,830  89.46 

!$@$( cGo b:t'/ 3,000,000     1,449,771.33  48.33 

!$%@( cGo /fhZj 800,000     6,010,910.52  751.36 

hDdf 111,400,000  105,669,248.49  94.86 

पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वश्चस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उश्चल्लश्चखि राजश्व अनमुान िथा असलुी र्थाथा मान्न  
सक्ने अवस्था देश्चखएन ।िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको 
दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

८.4 स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष– प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर िथा 
गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क 
मनोरञ्जन कर लगािका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनु े
रकम स्थानीर् िहले स्थानीर् सश्चञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनु ेरकम मातसक रुपमा प्रदेश 
सश्चञ्चि कोषमा जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ।स्थानीर् िहले बाडफाड गनुापने तबभाज्र् कोषको र्हसाव 
राखेका छैनन।जसबाट अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थााााथ असलुीका अतभलेख नहदुा 
तबभाज्र् कोषको बारेमा एर्कन हनु सर्कएन।अतभलेख प्रर्ाली व्र्वश्चस्थि गरी तबभाज्र् कोषको रकम 
बाडफाड गनुापदाछ। 

 

8.5 तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कर बाडँफाटँमा अस्पष्ठिाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 
64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर सम्बश्चन्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले 
संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार 
बाँडफाँड हनुे गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप 
गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संश्चचि कोषमा जम्मा गने 
गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको देश्चखन्छ िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले 
िजुामा गरेका कानूनहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा 
देश्चखएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् कानून अनूसार नै गनुा पदाछ।त्र्स अतिररक्त दफा ६२(क) 
र्वपररि हनुे गरी संघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न , तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
मापदण्ड, 207५ जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देश्चखर्ो। स्पष्ट कानूनी 
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व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुापदाछ। 

8.6 राजश्व अतभलेख: कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
श्चजम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ।पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देश्चखएन।अतधल्लो आ.व. को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन।कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान 
गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ।र्सले गदाा व्र्श्चक्तहरुले छुटै्ट रतसद 
छपाउने जोश्चखम र्वद्यमान रहन्छ।र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै छानर्वन 
गनुापदाछ।अिःकार्ाालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली 
माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देश्चखर्ो। 

 

8.6.1 वडा कार्ाालर्को राजश्व: प्रदेश आतथाक कार्ातबतध ऐन, 2074 को दफा 23 ( 3 )  बमोश्चजम 
श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तले आफ्नो श्चजम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दाश्चखला गरी से्रस्िा खडा 
गनुापने व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश् व रकम दाश्चखला नगरेमा 
सम्वश्चन्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि,  १0 ददन भन्दा र्ढलो 
गरेको भए 10 प्रतिशि जररवाना गरी नगद दाश्चखला गना लगाई कसूर को मारा अनसुार प्रचतलि 
कानून बमोश्चजम तबभागीर् कारवाही समेि गने गराउन सक्ने व्र्वस्था छ। कार्ाालर् अन्िगाि वडा 
कार्ाालर्हरुले प्राप् ि गरेको राजश् व रकम मर्हनाको एक पटक वा दईु पटकसम्मसमेि गरी बैक 
दाश्चखला गना गरेकोले ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दाश्चखला गरेको छैन । 
र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश् व रकम बैकं दाश्चखला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना 
रकम असलु गनुापने देश्चखन्छ। कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप् ि गरेको आन्िररक 
राजश् व रकम र बैकं दाश्चखला गरेको र्ववरर्  तभडान गरर आम्दानी र्र्कन गना कार्ाालर्ले र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुदाछ।उदाहरर्ाथा 

 

 क वडा न ८ का वडा सश्चचव श्री राम प्रसादले पाश्चक्षक रुपमा दाश्चखला गने गरेको  

ख वडा न ९ की वडा सश्चचव श्री राधा गौिम र गङ्गा पाण्डले मातसक रुपमा बैक दाश्चखला गने 
गरेको 
ग वडा न १० की वडा सश्चचव श्री रेखा गरुुङ्गले मातसक रुपमा बैक दाश्चखला गने गरेको 
घ वडा न ११ की वडा सश्चचव श्री शररिा शमााले साप्तार्हक रुपमा दाश्चखला गने गरेको 
ङ वडा न १३ की वडा सश्चचव श्री ररिा ज्ञवालीले मातसक ३ पटक दाश्चखला गने गरेको 

 

8.7 
 

व्र्वसार् कर –स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न  व्र्वसार् गने व्र्श्चक्त बाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ।र्स 
वषापातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क ५० लाख लक्ष्र् रहेकोमा रु. ४४,७४,३७८.०० 
(८९.४९%) कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेखपूर्ा रुपमा 
अध्र्ावतधक गनुापने देश्चखन्छ।पातलकाले आपm्नो क्षेरतभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको 
अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रा तभर ल्र्ाउनपुदाछ। 

 

9 आर्कर एवं मलु्र् अतभवरृ्र्द्कर र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
9.1 हाटबजारको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर असलुी र दाश्चखला M मलु्र् अतभवरृ्र्द्कर ऐन २०५२ को अनसूुची र 

मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०५३ अनसुार नगरपातलका कार्ाालर्ले हाटबजार ठेक्का राजश्व 
असलुी गदाा सो लाग्ने मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि असलुउपर गरी सम्बश्चन्धि राजश्व खािामा दाश्चखला 
गरेको   हनुपुदाछ । िर नगरपातलकाले हाटबजार ठेक्का लगाई सेवा सञ्चालन गना ददएको ठेक्का 
सम्झौिामा नेपाल सरकारको तनर्मानसुार लाग्ने सम्पूर्ा मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर, आर्कर, ठेक्का आदद 
िथा शलु्कहरु समेि संचालक स्वरं्ले व्र्होनुा / बझुाउन ुपने उल्लेख गरी हाटबजार संचालकहरुले 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
आर् रकम मार असलु गरेकोले सेवा सञ्चालकहरुबाट देहार् अनसुार मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर असलु 
गरेको देश्चखएन । अि उक्त मलु्र् अतभवर्र्द् कर नगरपातलकाको नामबाट सम्बश्चन्धि खािा दाश्चखला 
गरेको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था सेवा सञ्चालकहरुबाट असलु गनुापने देश्चखएको रु 

 

 

४१८९९०.०० 

 l;=g+ &]Ssf Joj:yfkg &]s]bf/÷kmd{ sDkgL  सम्झौिा तमति &]Ssf c+s म ुअ कर ? 

1 तबर्हवारे हाटबजार राज अग्रहरी २०७६/४/१३ 1311500 १७०४९५ 

2 आईिवारे/ मंगलवारे हाटबजार रामेश्वर अग्रहरी २०७६/४/५ 1771500 २३०२९५ 

3 सोमवारे/वधुवारे हाटबजार ददपक बहादरु खड्का २०७६/४/१२ 140000 १८२०० 

    hDdf 
 

3223000 ४१८९९०  

 

9.२ मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी– आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देश्चखको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि  फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख 
छ।िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम कट्टी नगरी फमालाई नै 
भकु्तानी ददएको देश्चखन्छ।िसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुेपने अन्र्था असलु 
हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 

7225206. 

 गोभौनं./तमति खचा शीषाक भकु्तानी पाउनकेो नाम  तनमाार् कार्ा/वडा नं. म ुअकर 
कर रकम 

 ५० 
प्रतिशि 

म ु
अकर 
कर  

७-२०७६/११/५ सशिा पूजँीगि नथासाउथ इश्चन्जतनर्रीङ्ग-१० स्वास्थर् केन्द्र भवन - ६ 114966 57483 

७-२०७६/११/५ सशिा पूजँीगि नथासाउथ इश्चन्जतनर्रीङ्ग-६ स्वास्थर् केन्द्र भवन - २ 109432 54716 

२१-२०७७/२/७ सशिा पूजँीगि नथासाउथ इश्चन्जतनर्रीङ्ग-११ स्वास्थर् केन्द्र भवन - ६ 102418 51209 

२१-२०७७/२/७ सशिा पूजँीगि नथासाउथ इश्चन्जतनर्रीङ्ग-१२ स्वास्थर् केन्द्र भवन - १३ 102420 51210 

२२-२०७७/२/२८ सशिा पूजँीगि नथासाउथ इश्चन्जतनर्रीङ्ग-७ स्वास्थर् केन्द्र भवन - ३ 101878 50939 

२९-२०७७/३/२४ सशिा पूजँीगि अतभर्न्िा कन्स्ट्रक्सन-८ स्वास्थर् केन्द्र भवन - ४ 210049 105025 

१९-२०७७/३/२४ सशिा पूजँीगि अतभर्न्िा कन्स्ट्रक्सन-८ स्वास्थर् केन्द्र भवन - ४ 158324 79162 

८-२०७७/३/३१ प्रदेशपूजँीगि पन्चकन्र्ाप्लार्ष्टक ११ वटा तबल पाईपआपूतिा 1224788 612394 

१५५-२०७७/३/१५ न.पा.पूजँीगि नर्वनकन्स्ट्रक्सन बनकट्टीसडक ममाि 147097 73548 

२००-२०७७/३/२४ न.पा.पूजँीगि जगरदेवी/आर्ााजे.भी. बनाहासडक ममाि 284144 142072 

१३०-२०७७/२/११ न.पा.पूजँीगि क्वीकएण्ड क्वतलटी कन्स्ट्रक्सन पाईपआपूतिा 271830 135915 

२६२-२०७७/३/३० न.पा.पूजँीगि क्वीकएण्ड क्वतलटी कन्स्ट्रक्सन पाईपआपूतिा 318272 159136 

२४-२०७६/७/२१ न.पा.पूजँीगि शभुलक्ष्मीकन्स्ट्रक्सन हाटबजारतनमाार् 385281 192640 

७८-२०७६/१०/१७ न.पा.पूजँीगि स्वच्छन्दखानी जे.भी. प्रशासनीकभवन तनमाार् 3447384 1723692 

२३६-२०७७/३/३० न.पा. पूजँीगि स्वच्छन्द खानी जे.भी. प्रशासनीक भवन तनमाार् 2433209 1216605 

२१०-२०७७/३/२६ न.पा. पूजँीगि कमााचार्ा कन्स्ट्रक्सन र्हलपाका  तनमाार् 768496 384248 

२४५-२०७७/३/३० न.पा.पूजँीगि आर्ााकन्स्ट्रक्सन ढलतनमाार् 192167 96083 

२७३-२०७७/३/३१ न.पा.पूजँीगि सतमरकन्स्ट्रक्सन सडकतनमाार् 262473 131237 

२७५-२०७७/३/३१ न.पा.पूजँीगि सतमरकन्स्ट्रक्सन सडकतनमाार् 136179 68089 

२७८-२०७७/३/३१ न.पा.पूजँीगि पालसु्थानतनमाार् सेवा सडकतनमाार् 137248 68624 

२८७-२०७७/३/३१ न.पा.पूजँीगि सतमरकन्स्ट्रक्सन सडकतनमाार् 184412 92206 

६-२०७७/१/४ कोतभड कोष न्रू् पर्वरा स्टोर खाद्य¸िेल¸श्चचनी आदी 100554 50277 

१८-२०७७/१/२४ कोतभड कोष न्रू् पर्वरा स्टोर खाद्य¸िेल¸श्चचनी आदी 79422 39711 

७-२०७७।२।७ 

न पा र्वशेष 
कोष 

शभुलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन सोमनाथ हाटबजार तनमाार् 1103750 551875 

६-२०७७।२।७ 
कमााचार्ा कन्स्ट्रक्सन अटो तभलेज तनमाार् 

890579 445289 

८-२०७७।३।२५ 171354 85677 

३-२०७६।९।८ 
न्रू् िागन । अर्वाट जे भी अस्नैर्ा हाटवजार तनमाार् 

332998 166499 

९-२०७७।३।२९ 129904 64952 

५-२०७६।१२।६   महालक्ष्मी एण्ड कम्पनी तडप बोररँग 549385 274693 

  जम्मा     14450413 7225206 
 

९.३ बहाल असलु कर¸दस्िरु¸सेवा शलु्क र ठेक्का असलुीः नगरपातलकाको वडा नं. ५ श्चस्थि बार्ोग्र्ास 
जतडि सावाजतनक शौचालर् भवनको सटर भाडमा लगाउँदा बहालवाला मोहनीलाल थापा र कार्ाालर् 
बीच भएको ठे.नं. ८-२०७५/७६ अनसुार तमति २०७५/७/१९ मा सम्झौिा गरी पर्हलो वषा रु. 
४२ हजार र ित्पिाि प्रत्रे्क वषा १० प्रतिशि भाडा वरृ्र्द् गने गरी सम्झौिा भएको देश्चखर्ो । 
उक्त सम्झौिाको दफा २ अनसुार तनजले पर्हलो र्कस्िा श्रावर् मर्हना र दोश्रो र्कस्िा पौष मर्हना 
तभर बझुाउन ु पने व्र्वस्था भएकोमा तनजले पर्हलो वषाको रु ४२ हजार बझुाउन ु पनेमा पर्हलो 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
र्कस्िा २०७५/७/१९ मा रु. २२ हजार मार बझुाएकोले बाँकी रु. २० हजार र दोश्रो वषाको 
रु. ४६२०० समेि ६६२०० असलु गना बाँकी रहेको देश्चखर्ो । उक्त रकम वार्षाक १० 
प्रतिशिका दरले हजाना सर्हि र्र्कन गरी बाँकी रकम असलु गनुा पने देश्चखएको रु. 

 

 

 

६६२०० 

९.४ म.ुअ.कर दाश्चखलाः नदीजन्र् पदाथा (ढुङ्गा¸ तगट्टी¸ बालवुा अदी) उत्खनन्̧  संकलन िथा र्वक्री र्विरर् 
गने कार्ाको ठेक्का बन्दोबस्ि गना कार्ाालर् र सेवा प्रदार्क संस्थाहरु बीच भएको सम्झौिाको दफा 
१२ मा सेवा प्रदार्कले बझुाउन ुपने मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर (भ्र्ाट)¸ िथा नेपाल सरकार वा स्थानीर् 
िहलाई प्रचतलि ऐन तनर्म अनसुार बझुाउन ुपने अन्र् कर¸ दस्िरु¸ शलु्क सबै सेवा प्रदार्कले नगर 
कार्ापातलका र सम्बश्चन्धि राजश्व कार्ाालर्मा बझुाउन ु पने व्र्वस्था गरेको छ । िर नदीजन्र् 
पदाथाको आर् ठेक्का स्वीकार गने तनमाार् व्र्वसार्ीबाट असलु गरी सनुवल नगरपातलकाले 
नगरपातलका कै नामबाट सम्बश्चन्धि आन्िरीक राजश्व कार्ाालर्मा दाश्चखला गनुापने मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
कर रु. १२९९९९.८७ तनमाार् व्र्वसार्ी ररजन तनमाार् सेवा (स्थार्ी लेखा नम्बर 
३०२७१०४६९) ले आफ्नै नामबाट आन्िरीक राजश्व कार्ाालर्मा दाश्चखला गरेको देश्चखर्ो । 
म.ुअ.कर नरपातलकाको नामबाट दार्र्त्व हनुे र सम्बश्चन्धि व्र्वसार्ीकले र्हसाब तमलान समार्ोजन 
गना नपाउनेमा व्र्वसार्ीकै नामबाट व्र्वसार्ीको सम्पका  नम्बर िथा भ्र्ाट नम्बर उल्लेख 
गररएकोले व्र्वसार्ीहरुलाई अनशु्चचि लाभ पगु्न गएको देश्चखर्ो । अिः देहार् अनसुार व्र्वसार्ीको 
नामबाट म.ुअ.कर दाश्चखला गररएकाले नगरपातलकाले र्वर्क्र गरेको प्राकृतिक श्रोि (ढुङ्गा¸ तगट्टी¸ 
बालवुा आदी) को म.ुअ.कर व्र्वसार्ीबाट असलु गरी नगरपातलकाको नामबाट दाश्चखला हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८२,८३,०२२.८८ 

 आर् ठेक्का नम्बर खोलाको नाम ििेा प्रदार्क व्यििार्ी ठेक्का अकं म.ुअ.कर 

६४-२०७६/७७ सिलकाना टरजन सनमायण िेिा ९९,९९,९९९.०० १२,९९,९९९.८७ 

६१-२०७६/७७ सिशािर् एल सब एि एण्ड िुसमरा िप्लार्िय ६७,००,०००.०० ८,७१,०००.०० 

६५-२०७६/७७ िुरीर्ा टरजन सनमायण िेिा २,५७,७७,७७७.०० ३३,५१,१११.०१ 

६२-२०७६/७७ भूमही हटरओम सनमायण िेिा २,१२,३७,७७७.०० २७,६०,९१२.०० 

  जम्मा ६,३७,१५,५५३.०० ८२,८३,०२२.८८  

 

९.४.१ त्र्स्िै २०७५/७६ मा समेि मातथ तस.नं. ९.४ को जस्िै गरी सेवा प्रदार्कको नामबाट उक्त वषाको मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर रु. ३१११७४०.०० देहार् अनसुार व्र्वसार्ीको नाममा दाश्चखला गरेकोले उक्त रकम समेि 
छानतबन गरी व्र्वसार्ीबाट असलु गरी नगरपातलकाकै नामबाट दाश्चखला गराईन ुपने अथवा आन्िररक राजश्व 
कार्ाालर्बाट समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  रु  

 

 

 

 

 

३१,१४,७४० 

 तस.नं. खोलाको नाम व्र्वसार्ी/सेवा प्रदार्क कबोल अंक म.ुअ.कर 
१ पानभार खोला एस आर डी कन्स्ट्रक्सन १,००,७०,०००.०० १३,०९,१००.०० 
२ भमूही खोला मातथल्लो खण्ड आचार्ा तबल्डसा प्रा.तल. ६१,११,१११.०० ७,९४,५००.०० 

३ र्वशासर् खोला लक्ष्मी मश्चल्टपरपोज प्रा.तल ७७,७७,९९९.०० १०,११,१४०.०० 
  जम्मा २,३९,५९,११०.०० ३१,१४,७४०.००  

 

९.५ ढुङ्गा¸तगट्टी र वालवुा लगार्िका नदीजन्र् पदाथा र्वर्क्र सम्बन्धी सम्झौिा कार्ाान्वर्न  
९.५.१ सम्झौिाको दफा १५ मा व्र्वसार्ीले नदीजन्र् पदाथा र्वर्क्र उत्खनन ्संकलनको प्रगति सम्बन्धमा 

सािामा कम्िीमा एक पटक जानकारी गराउने उल्लेख भएकोमा व्र्वसार्ीले अनसुरर् गरेको छैन र 
कार्ाालर्ले समेि सो को अनगुमन र्वष्लेषर् गने गरेको देश्चखएन । 

 

९.५.२ सम्झौिाको दफा ६ मा नदीजन्र् पदाथा उत्खनन ्गने पररमार् वा आई ई ई प्रतिवेदनमा तनधाारर् 
गररएको आधारमा रािपति चरेु िराई मधेश संरक्षर् सतमतिले सहमति ददएको पररमार् मार उत्खनन ्
गनुा पने र िोर्कए भन्दा बढी पररमार् र िोर्कएको क्षेर भन्दा बार्हर प्रतिददन २५० घ.तम. भन्दा 
बढी नददजन्र् पदाथा उत्खनन ्र संकलन गना नपाईने उल्लेख छ । 

खोलाको नाम उत्खनन ्गना पाउन ेपररमार् सम्झौिा तमति र्वर्क्र गना पाउन ेदर 
िरुीर्ा खोला १४९६०८४.७० क्रू्.र्फट २०७६/१०/१७ रु. ११.०० 
तिलकाना खोला ३३७९१६.७० क्रू्.र्फट २०७६/९/२९ रु. ११.०० 
र्वशासर् खोला ३१२१४०.४० क्रू्.र्फट २०७६/९/२९ रु. ११.०० 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
भमूही खोला २८३४२५.०० क्रू्.र्फट २०७६/११/११ रु. ११.०० 

उल्लेश्चखि अनसुारको पररमार् नदीजन्र् पदाथा उत्खनन ् गररर्ो सो सम्बन्धी अतभलेख नराखेको र 
खोलाको उत्खनन ्स्थलमा उत्खनन ्पिाि नापजाँच गरी आई ई ई अनसुारको पररमार् उत्खनन ्गरे 
नगरेको प्रमाश्चर्ि गने गरेको बशु्चझर्ो । व्र्वसार्ीले नदीजन्र् पदाथा र्वर्क्र गरेको प्रमाश्चर्ि रतसदको 
अधाकट्टी संकलन गरी पररमार् एर्कन गना सर्कनेमा २०७६ जेष्ठ मसान्िमा र्वर्क्र गने व्र्वसार्ीको 
रतसद अधाकट्टी लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन कार्ाालर्मा पेश भएको नदेश्चखएकोले आई ई ई अनसुार 
र्वर्क्र गना सर्कने भन्दा बढी उत्खनन ्गरे नगरेको र्र्कन गना सर्कएन । 

10 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ार्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
10.1 प्रार्वतधक तबल र कार्ासम्पन्न ः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 

सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ।उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजना को ठेक्कातबलहरुमा लागि 
अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देश्चखन्छ।लागि 
अनमुान बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देश्चखएकाले वास्िर्वक काम कति भएकोहो भन्न  े सम्बन्धमा 
आश्वस्ि हनुसक्ने अवस्था देश्चखएन।प्रार्वतधकले पेश गने कार्ासम्पन्न  प्रतिवेदनमा कार्ासम्पन्न  गनुापने 
तमति र कार्ासम्पन्न  भएको तमति लगार्िका इश्चन्जतनर्ररङ नम्सा अनसुार तबलमा खलुाउन ुपने िथर्ाङ्क 
उल्लेख गरेको पाईएन।र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न  गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न  
भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वतधकले इश्चन्जतनर्ररङ नम्सा अनसुारको 
उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँच लाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ। 

 

10.2 जर्टल संरचना तनमाार्– सावाजतनक खररद तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेश्चशन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको श्चजम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ।पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेडटंकी, 
तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् 
कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि गराउने गरेको देश्चखर्ो। तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप 
र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा माफा ि गराउन 
उपर्कु्त हनुे देश्चखन्छ।र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन:् 

 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

२२-०७६/७/१९ राममश्चन्दर पथ बडेरा चोक पश्चिम सडक कालोपरे उपभोक्ता सतमति सडक कालोपरे   7,500,743  

२३-०७६/७/१९ खैरेनी पथृवी मागा सडक कालोपरे सडक कालोपरे   9,733,953  

४२-२०७६/८/१५ आवास डाँडाटोल कालोपरे उपभोक्ता सतमति सडक कालोपरे   4,228,225  

५४-२०७६/९/२० अशोक रानाको घरदेश्चख शाश्चन्ि बरालको घर सम्म कालोपरे सडक कालोपरे   4,765,595  

६१-२०७६/९/२८ मनकामना र्वुा क्लव पूवा सडक कालोपरे सडक कालोपरे   6,298,325  

६२-२०७६/९/२८ तबहारी र्वद्यतुिकरर् उपभोक्ता सतमति र्वद्यतुिकरर्     527,616  

७२-२०७६/१०/६ नदवुाटोलदेश्चख र्कतिापरु २ जोड्ने सडक कालोपरे सडक कालोपरे   3,136,936  

७४-२०७६/१०/१३ 
मनकामना र्वुा क्लव पश्चिम ५०० तम. पक्की नाली सर्हि सडक 
कालोपरेउपभोक्ता सतमति 

सडक कालोपरे   6,998,204  

१०२-२०७६/११/२१ ज्र्ातमरे ररङ्गरोड राजमागा उत्तर सडक कालोपरे सडक कालोपरे   3,454,946  

११२-२०७६/१२/५ प्रिापरु जगााहा खोला नाली तनमाार् उपभोक्ता सतमति नाली तनमाार्   9,640,291  

११३-२०७६/१२/६ र्वद्यतुिकरर् कार्ाक्रम उपभोक्ता सतमति र्वद्यतुिकरर्   1,354,521  

१६३-२०७७/३/१६ रमवापरु मा.र्व. आई सी टी भवन तनमाार् भवन तनमाार्   2,183,842  

  जम्मा    59,823,197   

 

१०.३
. 

लागि अनमुान घटाएर उपभोक्ता सतमतिलाई तसमा भन्दा बढीको कार्ा– सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ९७(१)मा रु. १ करोडसम्म लागि अनमुान भएको सोही आतथाक वषा तभर सम्पन्न  गना सर्कन ेतनमार्ा 
कार्ा मार सम्बश्चन्धि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कन ेिथा उप तनर्म १ क मा उक्त लागिमा १३% 
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मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर¸ १५% ओभरहेड, ५% कश्चन्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनु े
व्र्वस्था छ।िर पातलकाले लागि अनमुान िर्ार गदाा खदु मलु्र्ाङ्कनमा मअुकर ओभरहेड र कश्चन्टन्जेन्सी 
समावेश गदाा २.५% कश्चन्टन्जेन्सी मार थप गरी लागि अनमुान िर्ार गदाा १ करोड भन्दा घटी देखाइ  गरी 
उपभोक्ता सतमतिलाइ ददएको देश्चखर्ो । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुेगरी र्स्िा 
ठुला आर्ोजना तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाात्मक र तमिव्र्र्ी हनु े गरी बोलपरको 
माध्र्मबाट हनुपुदाछ।र्सका उदाहरर् देहार् अनसुार छन ्। 

१०.३
.१ 

२३-२०७६/७/१९ खैरेनी पथृवी मागा सडक कालोपरे कार्ाको लागि रु. ९७३३९५२.६४ मा 
२.५ प्रतिशि कन्टेन्जेन्सी रु. १४६००९.०० समावेश गदाा कुल लागि रु. १११४५३७६.०० 
हनुेमा म.ुअ.कर िथा ओभरहेड समावेश नगरी ९८७९९६१.९३ मार लागि अनमुान देखाई 
उपभोक्ता सतमतिले रु. ३९५१९८४.७७ र कार्ाालर्ले रु. ५८४०३७१.५९ मार बेहोने गरी 
उपभोक्ता सतमति माफा ि सडक कालोपरे गने कार्ा गराएको देश्चखर्ो । 

 

१०.३.२ ११२-२०७६/१२/५ प्रिापपरु देश्चख जगााहा खोला ओरालो सम्म नाली तनमाार् कार्ाको लागि              
रु. ९६४७८०३.२५ मा २.५ प्रतिशि कन्टेन्जेन्सी रु. १४४७१७.५० र म.ुअ.कर १३ प्रतिशिले          
रु. १२५४२१४.४२ समावेश गदाा रु. ११०४६७३४.७२ हनुेमा म.ुअ.कर िथा ओभरहेड अंक 
समावेश नगरी रु. ९७९२५२०.३० मार हनुे गरी लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ता सतमति 
माफा ि गराएको देश्चखर्ो । 

 

१०.३.३ २२८-२०७७/३/२९ नगरक्षेरमा खरको छानो मकु्त अतभर्ान कार्ाक्रमको लागि अनमुान रु. 
८९७४७३१.८०मा २.५ प्रतिशि कन्टेन्जेन्सी रु. २०७७५९.९८ र १३ प्रतिशि म.ुअ.कर रु. 
११६७७१५.१३ समेि कुल लागि १०३४९२०६.९१ हनुेमा म.ुअ.कर िथा ओभरहेड समावेश 
नगरी लागि अनमुान रु. ९१८२४८५.८० मार कार्म गरी कार्ाालर्ले ८३१०३९९.०० र 
उपभोक्ता सतमतिले रु. ८७२०८७.०० ब्र्होने गरी उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएको देश्चखर्ो 
। त्र्स्िै उपभोक्ता सतमतिले िर्ार गरेको कार्ासम्पन्न  प्रतिवेदन िथा कार्ाालर्ले उपभोक्ता 
सतमतिलाई ददएको कार्ाादेशमा नगर क्षेरमा रहेका खरको छानो भएका घरको संखर्ा र मकु्त 
गररएका घरको संखर्ा उल्लेख नगरेकोले अतभर्ानले समेटेको अवस्था स्पष्ट भएन । 

 

10.4 जनश्रमदानः सावाजतनक खररद तनर्मावाली¸२०६४ को तनर्म ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाई तनमाार् कार्ाको तबल भकु्तानी दददा लागि अनमुानमा रहेको 
मू.अ.कर¸ओभरहेड¸कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददन ु पने 
व्र्वस्था छ । जस अनसुार तनम्न कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र 
पातलकाले व्र्होनुा पने अंश उल्लेख गरी सम्झौिा भएको देश्चखन्छ ।िर कार्ासम्पन्न  गदाा घटी 
मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुािीक कट्टी गरी भकु्तानी ददन ुपनेमा सो गरेको नदेश्चखएकाले देहार् 
अनसुारको रकम असलु गनुापने देश्चखएको रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
90,816 

 िो.भौ.न.ंर समसि उ.ि. र काम िम्झौिा रकम कार्ायलर्ल ेव्यहोन े कार्यिम्पन्न रकम 
उपभोक्ताल े

ब्र्होन े

घिी 

अनपुासिककट्टी 

रकम 

२५८-२०७६/१०/१० 
जेष्ठ नािटरक क्रदिा िेिा कार्यक्रम 

उपभोक्ता िसमसि 

         
133,000  

         
100,000  

          
125,741  

२४.८१ प्रसिशि 
           
5,455  

३१५-२०७६/११/११ 
र्ुिा लसक्षि भसलिल प्रसिर्ोसििा 

कार्यक्रम उपभोक्ता िसमसि 

        
220,000  

         
100,000  

         
180,439  

५४.५४ प्रसिशि 
          
17,972  

३४५-२०७६/११/२१ 
िडा मिरीर् भसलिल कार्यक्रम 

उपभोक्ता िसमसि 

          
124,100  

         
100,000  

         
130,060  

३०.६० प्रसिशि 
           
9,738  

४७१-२०७७/२/१८ 
िोमनार्थ बाबा जेष्ठ नािटरक 

क्रदिािेिा उपभोक्ता िसमसि 

        
325,000  

        
200,000  

          
231,310  

३८.४६ प्रसिशि 
          
57,651  

 

जम्मा      802,100        500,000  
        
667,550          90,816      

 

१०.११ तबल भपााईः आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली¸२०६४ को तनर्मा ३६ (३) मा खचा गदाा  
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खचाको तबल भपााई सर्हि लेखा रानु्न  पने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्न अनसुारको खचा 
लेखेकोमा सो को पषु्ट्याई गने प्रमार् कागजाि संलग्न नगरेकोले प्रमार् पेश गनुा पने 
देश्चखएको रु  

 

१४२०० 

 तस.नं. गो.भौ.नं. र तमति र्ववरर् भकु्तानी प्रप्त गने व्र्श्चक्त भकु्तानी रु 

१ २३२-२०७६/९/२७ हवाई र्टकट पेश नभएको (२६ नोभेम्बर २०१९) श्री तबष्र् ुप्रसाद गोिामे ५२०० 
२ ७०२-२०७७/३/३१ संचार महशलुको सक्कल तबल नभएको श्री कुमार तबभोर तसंह ९००० 
  जम्मा  १४२००  

 

११ नगरपातलका पूश्चजगि खचा नगरपातलकाको पूश्चजगि खचा (न.पा) िफा को  आतथाक कारोवारको बैंक 
नगदी र्किाव अनसुार ३२० वटा गोश्वारा भौचर नम्बर बाट बजेट खचा रु. २२,५०,४४,४९२। 
भएको मध्रे् बैंक नगदी र्किावको बजेट खचा महलमा रु. १० लाख भन्दा बढी खचा देश्चखएको %@ 
वटा गोश्वारा भौचर नं छनौट गरी सोसंग सम्बश्चन्धि खचा रु. १४,६६,१२,३४९ को नमूना छनौट 
गरी उक्त खचा श्चशषाकको लेखापरीक्षर् सम्पन्न  गररएको छ । उल्लेश्चखि परीक्षर्मा देश्चखएको व्र्होरा 
देहार् अनसुार देश्चखएका छन ्। 

 

11.1 खररद सम्झौिा र ठेक्का व्र्वस्थापन: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म २० (३) 
अनसुार लागि अनमुान िर्ार गने, ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने कार्ाहरु प्रथम चौमातसक अवतधमा समाप्त 
गररसक्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् र्ो वषा ६६ वटा ठेक्का बन्दोवस्ि गरेकोमा दोस्रो चौमातसकमा 
२6 वटा र अश्चन्िम चौमातसकमा ४० वटा ठेक्का बन्दोवस्ि गरेको र सो  मध्रे् आषाढ मर्हनामा 
मार 1० वटा ठेक्का वन्दोवस्ि गरेको देश्चखर्ो । र्ो वषा वन्दोवस्ि गररएका ठेक्का मध्रे् ९ वटा ठेक्का 
मार सम्पन्न  भएको देश्चखर्ो ।कार्ाालर्ले उश्चल्लश्चखि ठेक्का अनसुार खचा भएको रकमगि र्ववरर् पेश 
िर्ार गरेको छैन । आतथाक वषाको अन्िमा गररने ठेक्का सम्झौिा अनसुारको तनमाार् कार्ा वषाािको 
मौसम हनुे भएकोले गरु्स्िर तनर्न्रर् हनु सक्दैन । अि तनर्मावलीमा तनधााररि व्र्वस्था अनसुार 
ठेक्का बन्दोवस्ि गररन ुपदाछ ।  

 

 

क्र.
स= 

कार्ाक्रम
को नाम 

ठेक्का सम्झौिा रु हजारमा 
र्स बषा सम्पन्न  

जम्मा 
प्रथम 

चौमातसक 

दोश्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक 

आषाढ 
मर्हनाकोमार 

संखर्ा  रकम 

सं
खर्ा  

रक
म 

सं
खर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 

 भवन¸ 
सडक¸ 

पलु अन्र् 
पूवााधार 
समेि 

६६  ०  २६  ४०  १०  ९  

  ६६  ०  २६  ४०  १०  ९   

 

11.2 खररद इकाइ र खररद र्ोजनाः सावाजतनक खररद ऐन २०६३, को दफा ६ र तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म (७),(८) र १६ अनसुार गठन गरी रु.१० लाख भन्दा मातथ खररद गना पने भएमा 
वार्षाक खररद र्ोजना र रु.१० करोड भन्दा बढी खररद गनुा पने भए खररदको गरुु र्ोजना 
(Master Procurement Plan)स्वीकृि गराउन ुपने र खररदको गरुु र्ोजना प्रत्रे्क आतथाक वषामा 
अद्दावतधक गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले खररद इकाइ गठन गरेिापतन वार्षाक खररद र्ोजना 
र खररदको गरुुर्ोजना बनाउने िथा कार्ाक्रम संशोधन सँगै वार्षाक रुपमा अद्दावतधक गने कार्ा 
गरेको      देश्चखएन ।र्स सम्बन्धमा गि वषा पतन औलं्र्ाइएकोमा सधुार गरेको देश्चखएन । 

 

11.3 तनमाार् कार्ाको र्वमाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ मा १० लाख रुपैर्ा 
भन्दा बढी मूल्र्को तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्वसार्ीले तनर्मावलीमा िोर्कए बमोश्चजमका रटुी 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
सच्र्ाउने अवतध १२ मर्हना समेिको र्वमा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनमाार् गराएको 
तनमाार् कार्ाको अतभलेख परीक्षर्मा केहीको र्वमा नगराएको, केहीको र्वमाको प्रमार् नभएको र 
केहीको घटी अवतधको र्वमा गराएको देश्चखर्ो । र्सका केही उदाहरर् देहार् अनसुार छन । 
अिःतनर्मावली अनसुार तनमाार् कार्ाको र्वमा गराई जोश्चखम न्रू्नीकरर् गररन ुपदाछ । 

 ठे.नं कार्ार्ववरर् तनमाार् व्र्वसार्ीको 
नाम 

सम्झौिा अंक समाप्त गनुा पने 
तमति 

र्वमा हनु ुपने र्वमा गरेको 
अवतध 

८-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा ४ 

अतभर्न्िा 
कन्स्ट्रक्सन 

५०२८३७२.०० २०७७/६/३० २०७७/६/३० २०७७/२/२७ 

६-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा २ 

नथा साउथ इ. 
सतभास 

२९८०५१९.०० २०७७/६/३० २०७७/६/३० २०७७/२/३० 

७-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा ३ 

नथा साउथ इ. 
सतभास 

२९०२१४१.०० २०७७/८/३० २०७७/८/३० २०७७/२/३० 

१०-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा ६ 

नथा साउथ इ. 
सतभास 

२९०२१४१.०० २०७७/८/३० २०७७/८/३० २०७७/२/३० 

११-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा ७ 

नथा साउथ इ. 
सतभास 

२९०२१४१.०० २०७७/६/३० २०७७/६/३० २०७७/२/३० 

१२-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन 
तनमाार् वडा १३ 

नथा साउथ इ. 
सतभास 

२८९७५६४.०० २०७७/९/२५ २०७७/९/२५ २०७७/२/३० 

 बनकट्टी मशु्चस्लम 
टोल सडक 

नर्वन कन्स्ट्रक्सन १३१४८३४.०० २०७७/२/१७ व्र्वस्था नभएको नगरेको 

२७-२०७६/७७ हददार्ा नाला 
तनमाार् 

आर्ाा कन्स्ट्रक्सन १६७०३२५.०० २०७७/३/१० व्र्वस्था नभएको नगरेको 

८७-२०७६/७७ बालमैरी सडक सतमर कन्स्ट्रक्सन ३४८०१३२.०० २०७७/८/१५ ७५०००।- नगरेको 
५०-२०७६/७७ केराबारी सडक सतमर कन्स्ट्रक्सन १३११७४४.०० २०७७/३/३० व्र्वस्था नभएको नगरेको 
५१-२०७६/७७ बदागोरीर्ा सडक पालसु्थान तनमाार् 

सेवा 
११९३००९.०० २०७७/३/१५ व्र्वस्था नभएको नगरेको 

५-२०७६।१२।६ तडप बोररँग 
तनमाार् कार्ा 

महालक्ष्मी एण्ड 
कम्पनी 

५११०५९७।९२ २०७६।११।२५ व्र्वस्था नभएको नगरेको 

९-२०७७।३।२९ अस्नैर्ा हाट 
बजार तनमाार् 

न्रू् िागन।अर्वाट 
इश्चन्जतनर्ररँग 

४०७०३९०।६८ २०७६।१०।२० ५००००।- नगरेकव 

७-२०७७।२।७ सोमनाथ 
हाटवजार तनमाार्  

शभुलक्ष्मी 
कन्स्ट्रकसन 

१३००६८८६।२२ २०७६।१२।१५ २०७७।१२।१५ २०७७।१२।३ 

        
११.३.१ १९-२०७७/२/७ र २९-२०७७/३/२४ तनमाार् व्र्वसार्ीसंगको सम्झौिामा संलग्न BOQ को 

प्रोतभजनल (PS Amount) मा रहेको खचा तनजले गरेको खचाको बील अनसुार सोधभनाा भकु्तानी गरेको 
हनु ु पदाछ । अतभर्न्िा कन्स्ट्रक्सनसंग वडा नं. ४ मा स्वास्थर् संस्था भवन तनमाार् गने कार्ाको 
BOQ को PS रकममा म.ुअ.कर बाहेक रु. १०००००.०० र्वमा व्र्वस्था गरे अनसुार म.ुअ.कर 
समेि रु. ११३०००.०० भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो । िर तनजले र्वमा शलु्क रु. ६६९५९.६९ र 
सो मा लागेको म.ुअ.कर रु. ८०७८.१६ समेि रु. ७५०३७.८५ को खचाको प्रमार् पेश गरेकोले 
प्रमार् भन्दा    रु. ३७९६२.१५ बढी भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो ।अिः बढी भकु्तानी गरेको रकम 
असलु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३७९६२.१५ 

११.३.२ गो.भौ.नं. २७८-२०७७/३/३१ कार्ाालर्ले खटुहट जाउटोल उत्तरार्र् तिथास्थल सम्म जोड्ने 
सडक तनमाार् कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ी सतमर कन्स्ट्रक्सनको घटी कबोल अंक रु. ३६०१२४९.०० 
स्वीकार गरी २०७७/३/२५ सम्ममा सम्पन्न  गने गरी २०७६/११/२६ मा सम्झौिा गरेकोमा 
कोतभड महामारीका कारर् देखाई २०७७/९/२५ सम्म सम्पन्न  गनुा पने अवधी थप गरेको देश्चखर्ो 
। त्र्स अनरुुप सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ अनसुार उक्त तनमाार् 
कार्ाको २०७६/११/२६ देश्चख २०७७/९/२५ र वारेन्टी अवधी १२ मर्हना सम्मको र्वमा 
गराएको हनु ुपदाछ । िर तनमाार् व्र्वसार्ीले २०२०/११/१८ सन ्देश्चख २०२०/१२/२० सन ्
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
१ मर्हनाको मार र्वमा गराएकोले तनर्मसम्वि देश्चखएन । अिः तनर्मावली अनसुार िोर्कएको 
अवधीको र्वमा गराई तनमाार् स्थलमा हनुे जोश्चखम न्रू्नीकरर् गररन ुपदाछ । 

११.४ कार्ासम्पादन जमानि  सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११० (४) अनसुार बोलपर 
दािाले पेश गरेको कार्ासम्पादन जमानिको मान्र् अवतध त्र्स्िो सम्झौिा उल्लेश्चखि मालसमान 
आपतुिा वा हस्िान्िरर् गनुापने अश्चन्िम अवतध वा वारेन्टीको अवतध वा तनमाार् कार्ाको ररु्ट सम्पादन 
दार्र्त्व DLP को अवतध भन्दा एक मर्हना बढी अवतधको हनुपुने व्र्वस्था छ । िर कार्ाालर्ले 
गराएको तनमाार् कार्ाको अतभलेख परीक्षर्मा केही तनमाार् कार्ाको कार्ासम्पादन जमानिको मान्र् 
अवतध घर्ट रहेको देश्चखर्ो । र्सका केही उदाहरर् देहार् अनसुार छन ् । अि तनमाार्कार्ाको 
कार्ासम्पन्न  गनुापने म्र्ाद थप गदाा समेि सोही अनसुार कार्ासम्पादन जमानि समेि मान्र् अवतध 
थप गररन ुपदाछ । 

 

 ठे.नं तनमाार् कार्ार्ववरर् तनमाार् 
व्र्वसार्ीको 
नाम 

सम्झौिा रकम सम्पन्न  गनुापने 
तमति 

जमानि हनु पने 
तमति 

जमानि भएको 
तमति 

८-२०७६/७७ स्वास्थर् भवन तनमाार्¸ 

ििा नं. ४ 

अतभर्न्िा 
कन्स्ट्रक्सन 

५०२८३७२ २०७७/६/३० २०७८/७/३० २०७८/४/३ 

८७-२०७६/७७ सडक कालोपरे 
तनमाार् 

सतमर 
कन्स्ट्रक्सन 

३४८०१३२ २०७७।८।१५ २०७८।९।१५ २०७८।६।२९ 

५०-२०७६/७७ १३११७४४ २०७७।३।३० २०७८।४।३० २०७८।३।३० 

७०-२०७६/७७ ३६०१२४९ २०७७।९।२५ २०७८।१०।२५ २०७८।६।२१ 

३५-२०७५।७६ सोमनाथ हाटबजार  शभुलक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्सन 

१३००६८८६ २०७६।१२।१५ २०७८।१।१५ २०७८।१।१ 

३३-२०७५।७६ अटो तभलेज  कमााचार्ा 
कन्स्कक्सन 

९४८१५०६।६९ २०७७।३।१५ २०७८।४।१५ २०७८।१।३० 

 

 

११.५ नापी र्किाबः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) को खण्ड ख मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ र्वल वा अन्र् कुनै र्वजकको भकु्तानी गदाा करारका 
शिा बमोश्चजम प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किाब (मेजरमेन्ट बकु) मा उल्लेख वास्िर्वक कार्ा 
सम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । िर कार्ाालर्ले मेजरमेन्ट बकुलाई लजु 
तसटको रुपमा िर्ार गरी रकम भकु्तानी गररने र्वलमा संलग्न राख ने गरेकोले दोश्रो िथा सो भन्दा 
पछाडीको रतनङ र्वल भकु्तानीमा नापी र्किाब अनसुारको खचा, कट्टी र खदु भकु्तानी रकम तभडान 
गना सर्कन ेअवस्था रहेन । र्सबाट अश्चघल्लो रतनङ र्वलको भकु्तानी कटाउन छुट हनु गई दोहोरो 
भकु्तानी हनु सक्ने जोश्चखम रहेको छ । अिः दईु वा दईु भन्दा बढी रतनङ  र्वल हनुे तनमाार् 
कार्ाको रतनङ र्वलको अतनवार्ा रुपमा नापी र्किाब (Measurement BooK नै िर्ार गराई तनमाार् 
कार्ाको नापजाँचलाई दरुुस्ि र प्रभावकारी बनाइन ुपदाछ । 

 

 ठे.न ं सनमायण कार्य 

सििरण 

सनमायण व्यििार्ीको 

नाम 

िम्झौिा अकं हालिम्मको 

खचय 

िि िियको 

खचय 

र्ो िियको 

खचय 

३५-२०७५।७६ 
सोमनाथ हाटवबजर शुभलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन १३००६८८६।२२ १२९४३११७।- ३३४८९८३।- ९५९४२३४।- 
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११.६ कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन- सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११७ अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले सम्पन्न  भएको तनमाार् कार्ा स्वीकार गदाा कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था 
छ। िर कार्ाालर्ले तनमाार् कार्ाको अश्चन्िम भकु्तानी गदाा कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गने गरेको    
देश्चखएन । लेखापरीक्षर्मा समेर्टएका केही तनमाार् कार्ाको उदाहरर् देहार् अनसुार छन । अिः 
तनर्मावली अनसुार तनमाार् कार्ा सम्पन्न  भई अश्चन्िम र्वलको भकु्तानी गदाा कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन 
िर्ार गने गररन ुपदाछ । 

 

 ठे.न ं सनमायण व्यििार्ीको नाम सनमायण कार्य िम्पन्न समसि कुल खचय  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
27-2076/077 cfof+ sG:6\S;g P08 

dN6L 

xlb+of @ df klSs 

gfnf ;lxt 9n 

2077/3/10 1670325 

३८-२०७५।७६ महालक्ष्मी sG:6\S;g डिप बोररिँग २०७६।११।२५ ४७७५४२१।९२  
11.6.1 तनमाार् कार्ाको क्षतिपूतिाः सावाजतनक खररद तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म १२१ को खण्ड (क) तनमाार् 

व्र्वसार्ीको र्ढलाईका कारर्ले खररद सम्झौिा बमोश्चजमको काम सो सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न  हनु 
नसकेमा तनजले सावाजतनक तनकार्लाई सम्झौिा रकमको १० प्रतिशि नबढ्ने गरी प्रतिददन सम्झौिा रकमको 
०.०५ प्रतिशि पूवातनधाारीि क्षतिपूतिा ददन ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले ठेक्का नं. २७-२०७६/७७ को 
हददार्ा २ नम्बरमा पक्की नाला सर्हिको ढल तनमाार् गने कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ी आर्ाा कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टी 
प्रपोज प्रा.तल. लाई तनजको कबोल अंक रु. १६७०३२५.३० मा ठेक्का सम्झौिा गरी २०७७/३/१० सम्ममा 
सम्पन्न  गने गरी २०७६/११/२१ मा कार्ाादेश ददएकोमा तनजले कार्ासम्पन्न  भएको जानकारी 
२०७७/३/२९ गिे कार्ाालर्मा दिाा गरेको देश्चखएकोले सम्झौिा बमोश्चजमको अवधीमा कार्ासम्पन्न  गना 
सकेको देश्चखएन । अिः उक्त तनमाार् कार्ाको र्ढला ददन २०७७/३/११ देश्चख २०७७/३/२९ सम्म 
सम्झौिा अंक रु. १६७०३२५.३० को ०.०५ प्रतिशिले १८ ददनको पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिा असलु गनुा पने 
देश्चखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५०३३ 

११.७ कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन र एजर्वल्ट नक्साः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ 
अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् कार्ा सम्पन्न  भएको ३० ददन तभर सम्बश्चन्धि तनमाार् व्वर्सार्ीले 
तनमाार् भए बमोश्चजमको एजर्वल्ट नक्सा पेश गनुा पने, तनमाार् कार्ाको रटुी सच्चाउने दार्र्त्वको 
अवतध समाप्त नहुँदै कुनै रटुी देश्चखएमा र्र्कन गरी दावी गदाा कार्ाालर्ले प्रत्रे्क मर्हनाको कार्ा 
प्रगति देश्चखने गरी अतभलेख िर्ार गरी प्रमाश्चर्ि गरेर राख न ुपने र रटुी सच्चाउने दार्र्त्वको अवतध 
समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक जाँचबझु गराई कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ । िर 
सडक तनमाार् कार्ाहरुको एजर्वल्ट नक्सा कार्ाालर्मा पेश गने गरेका छैनन । त्र्स्िै कार्ाालर्ले 
रटुी सच्चाउन ेपने दार्र्त्व सम्बन्धी अतभलेख राखेको छैन र त्र्स्िै रटुी सच्चाउन ेअवतध समाप्त 
नहुँदै सबै तनमाार् कार्ाको कार्ा सम्पन्न  प्रिLवेदन िर्ार गरेको देश्चखर्ो । रटुी सच्चाउन े अवतध 
समाप्त नहुँदै कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन जारी गरेकोले तनमाार् व्र्वसार्ीले रटुी सम्बन्धी दार्र्त्वबाट 
उन्मकु्ती पाउन सक्ने अवस्था देश्चखएको  छ । र्सका केही उदाहरर् देहार्मा छ ।अिः 
तनर्मानसुार सबै तनमाार् कार्ाको एजर्वल्ट नक्सा जारी गने, कार्ा स्वीकादाा कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन 
िर्ार गने र रटुी सच्चाउने अवतध समाप्त भए पिाि मार कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गरी तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न  गराउने कार्ालाई प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ। To:t} clwsfz+ lgdf0f{ sfo{sf] sfo{ 

:jLsf/ / sfo{ ;DkGgsf] Pp6} k|ltj]bg tof/ u/L clGtd jLn ;fy k]z u/]sf] b]lvof] .  

 

 ठे.न ं सनमायण व्यििार्ीको 

नाम 

सनमायण कार्य िम्पन्न 

समसि 

कुल खचय 

27-076/77 cfof{ sG:6\S;g xlb{of @ df klSs gfnf ;xLt  2077/3/10 1670325 

 gljg sG:6\S;g jgs6\6L d'l:nd 6f]n ;8s 2077/2/27 1278611 

67-076/77 Go" huqb]jL ÷ cfof{ ;gjn agfx ;8s 2077/2/26 2469864 

34-076/77 sd{rfof{ sG:6\S;g lxnkfs{ lgdf{0f 2077/12/15 6680000 

50-076/77 ;ld/ sG:6\S;g e]/faf/L afn'jf ;8s 2077/3/30 1183710 

51-076/77 kfn':yfg lgdf{0f ;]jf ab{uf]/Lof an'xjf ;8s 2077/3/15 1193009 

३८-२०७५।७६ महालक्ष्मी एण्ि कम्पनी प्रा डल डिप बोररिँग २०७६।११।२५ ४७७५४२२ 

३६-२०७५।७६ न्स्टयू ड्रागन । अडविट इडन्स्टजडनयररिँग अ्नैया हाटवबजार २०७६।१०।२० ४०२३६८८ 

३३-२०७५।७६ कमािचायाि कन्स्ट्रक्सन अटो डभलेज २०७७।३।१० ९२३०८०७ 

३५-२०७५।७६ शभुलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन सोमनाथ हाट बजार २०७६।१२।१५ १२९४३११७  

 

११.८ गरु्स्िर सतुनश्चिििाः तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गररने तनमाार् सामाग्रीको गरु्स्िर सतुनिििाकोलातग 
प्रर्ोगशाला परीक्षर् (Lab test) गररएको हनु ु पदाछ । तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
गरेका डण्डी, तगट्टी, तसमेन्ट र बालवुाको स्वरं् Strength test गरेिापतन सडक कालोपरे गने कार्ामा 
प्रर्ोग गररने र्वटुतमनको गरु्स्िर पररक्षर् गरेको छैन । त्र्स्िै तनमाार् पिाि स्पेश्चशर्फकेशन िथा 
तनमाार् शिा अनसुार भए नभएको गरु्स्िर पररक्षर् गने गरेको समेि दश्चखएन । फलामे डण्डी, तगट्टी, 
तसमेन्ट र बालवुाको Strength test कार्ाालर्ले गराउन लगाएको देश्चखएन । सडक कालोपरे गने 
कार्ामा प्रर्ोग भएको र्वटुतमन लगार्ि सबै सामाग्रीको कार्ाालर्को िफा बाट समेि ल्र्ाव पररक्षर् 
गराउन लगाई गरु्स्िर सतुनश्चिि गररन ुपदाछ ।  

११.९ तनमाार् व्र्वसार्ी कोषः तनमाार् व्र्वसार्ी तनर्मावली २०५६ को तनर्म १४ मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी हनु े रकममा ०.१० प्रतिशिका दरले कट्टी गरी तनमाार् व्र्वसार् कोषमा 
दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्लको तनमाार् कार्ाका देहार्का तनमाार् कार्ा छनौट गरी 
परीक्षर् गररएकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई म.ुअ.कर बाहेक देहार् अनसुारको भकु्तानीमा तनमाार् 
व्र्वसार्ी कोष कट्टी गरेको देश्चखएन । र्स्िै अन्र् तनमाार् व्र्वसार्ीको भकु्तानीमा लाग्ने कोष कट्टी 
रकम कार्ाालर् स्वरं्ले र्र्कन गरी असलु गनुा पदाछ । साथै देहार्को भकु्तानीमा लाग्ने तनमाार् 
व्र्वसार्ी कोष असलु गनुा पने देश्चखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

६४४४१ 

 तस.नं भौ.नं र तमति तनमाार् कार्ाको नाम तनमाार् व्र्वसार्ीको भकु्तानी म.ुअ.कर 
समेि 

कोष रु 

1 १५५-२०७७/३/१५ सडक तनमाार् नर्वन कन्िक्सन १२७८६११.०० ११३१.०० 

2 २००-२०७७/३/२४ सडक तनमाार् न्रू् जगरदेवी/आर्ाा २४६९८६४.०० २१८५.०० 

3 २४-२०७६/७/२१ सोमनाथ हाटबजार शभुलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन ३३४८९८४.०० २९६४.०० 

4 ७८-२०७६/१०/१७ कार्ाालर् भवन तनमाार् स्वच्छन्द खानी जे.भी. २९९६५७१८.०० २६५१८.०० 

5 २३६-२०७७/३/३० कार्ाालर् भवन तनमाार् स्वच्छन्द खानी जे.भी. २११५०२०५.०० १८७१७.०० 

6 २१०-२०७७/३/२६ र्हलपाका  कमााचार्ा कन्स्ट्रक्सन ६६८००००.०० ५९११.०० 

7 २४५-२०७७/३/३० ढल तनकास आर्ाा कन्स्ट्रक्सन १६७०३२५.०० १४७८.०० 

8 २७३-२०७७/३/३१ सडक कालोपरे सतमर कन्स्ट्रक्सन २२८१३९६.०० २०१९.०० 

9 २७५-२०७७/३/३१ केराबारी सकड सतमर कन्स्कक्सन ११८३७१०.०० १०४५.०० 

10 २७८-२०७७/३/३१ बदागोररर्ा सडक पालसु्थान तनमाार् सेवा ११९३००९.०० १०५५.०० 

११ २८७-२०७७/३/३१ खटुहट सडक सतमर कन्सट्रक्सन १६०२९७०.०० १४१८.०० 

  जम्मा   64441  

 

११.१० खचाको प्रमार्ः आतथाक कार्ार्वधी िथा र्वश्चत्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली¸२०७७ को तनर्म ३९ (५) 
मा सरकारी रकम खचा गदाा त्र्स्िो खचा पषु्टी गने तबल भपााई प्रमार् र कागजाि संलग्न हनु ुपने 
उल्लेख छ । िर कार्ाालर्ले देहार् अनसुार र्वद्यालर्लाई ६० र ४० को लागि सहभातगिामा बस 
खररद गना आतथाक प्रशासन शाखाको लेखा परीक्षर् समेि सोही र्वद्यालर्ले गराउने रार् अनसुार 
तनकासा ददएको देश्चखर्ो । अिः उल्लेश्चखि र्वद्यालर्हरुले सवारी साधन खररद गरेको खचाको प्रमार् 
र सवारी साधन दिाा प्रमार् पर पेश गररन ुपदाछ ।  

िो.भौ.न.ंर समसि सिद्यालर्को नाम उद्देश्र् रकम रु. 

१९-२०७६/६/१७ महाकसि देिकोिा मा.सि. बि खटरद   2,500,000  

१९-२०७६/६/१७ ज्र्ोसि मा.सि. बि खटरद   2,500,000  

१९-२०७६/६/१७ जनिेिा मा.सि. बि खटरद   2,500,000  

५१-२०७६/८/३० धान्त्र्ाञ्चल महार्ज्ञ मा.सि. बि खटरद   2,500,000  

७७-२०७६/१०/१७ िरमििी प्रा.सि. ई-टरक्िा     500,000  

७७-२०७६/१०/१७ पञ्चरत्न प्रा.सि. ई-टरक्िा     500,000  

१३९-२०७७/२/२१ भिििी मा.सि. बि खटरद   1,232,484  

  जम्मा    12,232,484  

साथै उल्लेश्चखि अनसुार कार्ाालर्ले र्वद्यालर्हरुलाई सवारी साधन खररदकालातग बजेट तनकासा गदाा 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
सवारी साधन ममाि संभार िथा संचालन र ददगोपनाको सतुनश्चिििाकालातग व्र्वस्था गरेको    
देश्चखएन । र्सबाट प्रदत्त सरु्वधा एवं सम्पश्चत्तको संरक्षर् र ददगोपनाको सतुनश्चिििा गररन ु जरुरी 
देश्चखन्छ । 

११.११ न.पा. कृर्ष तबउ र्विरर्ः गो.भौ.नं. १४४-२०७७/२/३० बाट कार्ाालर्ले कृर्ष र्वकास कार्ाक्रम 
अन्िरगि कृषकहरुलाई कृषकको ७० प्रतिशि र कार्ाालर्को ३० प्रतिशि अनदुानमा र्विरर् 
गरेको तबउ तबजन खेिी लगाउने जग्गाका आधारमा सम्बश्चन्धि कृषकलाई तबिरर् गरेको हनु ु  
पदाछ । साथै उन्न ि तबउ खररद गदाा उत्पादकत्व समेि पररक्षर् गररएको हनु ुपदाछ । कार्ाालर्ले 
कृषकहरुबाट ७० प्रतिशि मूल्र् कार्ाालर्मा नै दाश्चखला गरेको ७० प्रतिशि नगर सहभातगिा 
समेिका आधारमा लशु्चम्बनी तसड कम्पनी प्रा.तल.बाट देहार् अनसुार तबउ १६८२१००.०० को 
धानको तबउ खररद गरेको देश्चखर्ो । उन्न ि जािको धानको तबउ खररद गदाा नेपाल कृर्ष अनसुन्धान 
पररषद अन्िरगिका अनसुन्धान केन्द्रहरुबाट खररद गनुा पने व्र्वस्था कृर्ष िथा पशपंुश्चक्ष र्वकास 
मन्रालर्ले गरेिापतन कार्ाालर्ले अन्र्र तनजी क्षेरबाट खररद गने गरेको देश्चखर्ो । अिः नेपाल 
कृर्ष अनसुन्धान पररषदबाट उपलब्ध हनु नसकेमा मार अन्र् तनकार्बाट उत्पादकत्व पररक्षर् भएको 
गरु्स्िरीर् तबउ खररद गरी सम्बश्चन्धि कृषकहरुलाई बाली लगाउने जग्गाका आधारमा र्विरर् गररन ु
पदाछ ।  

 

 तस.नं. तबउको र्ववरर् पररमार् के.जी. मूल्र् 

१ उन्न ि धान - बहगुरु्ी २ २०३३५ १२२०१००.०० 
२ उन्न ि धान - रामधान ७००० ४६२०००.०० 
 जम्मा २७३३५ १६८२१००.००  

 

११.१२ सफ्टवेर्र खररदः नेपाल सरकारको सूचना प्रर्ाली व्र्वस्थापन िथा संचालन तनदेश्चशका¸२०७१ को 
बुँदा नं.४ (१) मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यतुिर् माध्र्मबाट संचालन गनाका लातग 
प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि िर्ार गरी मानक 
अनरुुप भए नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गनुा पने व्र्वस्था रहेको छ । 
स्थानीर् िहले सम्बश्चन्धि सफ्टवेर्र खररद गरी देहार् बमोश्चजमको रु. ९९७११२.०० खचा गरेकोमा 
सफ्टवर्रको सूचना िथा प्रर्वधी र्वभागबाट स्वीकृति तलएको देश्चखएन । र्स्िा सफ्टवर्र स्वीकृति 
तलई प्रर्ोग गनुा पदाछ । लेखापररक्षर्को क्रममा कार्ाालर् र अन्िरगि जडान गररएका ई हाश्चजरी 
सम्बन्धी कुनै पतन सफ्टवर्र संचालन नरहेको देश्चखर्ो । अिः खररद गरी जडान भएका 
सफ्टवर्रहरुको उपर्ोग एवं तनर्तमि अनगुमन समेि गने गरी सेवा प्रवाहलाई पारदशी एवं 
प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

 

 भौचर नं. र तमति आपूतिाकिााको नाम सफ्टवर्रको नाम रकम रु. 
१७-२०७६/६/१५ फोतनक्स सोलसुन प्रा.तल. नगर र्ोजना व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली 

(Municipal Planing MIS) 

४९८८९५ 

२६५-२०७७/३/३१ नेचरुल इलेक्ट्रोतनक्स प्रा.तल ई हाश्चजरी १३ वटा वडा र न.पा. कार्ाालर्  ४९८२१७ 
 जम्मा  ९९७११२  

११.१3 ठेक्का व्र्बस्थापनः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनर्मावली, २०६४ बमोश्चजम सावाजतनक 
खररद व्र्बस्थापनका लातग सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने 
व्र्बस्था छ।नगरपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको तनमाार् कार्ा देहार् बमोश्चजम गरेको देश्चखन्छः 

 

 कुल तनमाार् 
खचा 

सोझै खररद तसलबन्दी दरभाउपर 
(रु.हजारमा) 

बोलपर 

(रु.हजारमा) 
िेश्रो चौमातसकमा 
व्र्वस्था भएको 

संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 
१५३१३० ५ २०५४ २३ २५५८२ ३५ १२५४९४ ११ ५३६२८  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
11.14 नगरपातलका र्वशेष कोष र सरु प्रर्ालीः कार्ाालर्ले नगरपातलकामा प्राप्त भएका सवै अनदुान तनकासा 

दान दािव्र् वा आम्दानी स्थानीर् सश्चन्चि कोषमा जम्मा गरर कार्ाक्रम अनसुार खचा गरेको हनु ु
पदाछ । िर कार्ाालर्ले सँश्चघर् िथा प्रदेश सश्चन्चि सरकारबाट हस्िान्िररि सशिा कार्ाक्रममा खचा 
नभई बार्क रहेको बचि रकम सम्बश्चन्धि खािामा र्फिाा दाश्चखला गना कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्मा नपठाई नगरपातलका र्वशेष कोष स्थापना गरर सोही कोषमा राखेर खचा गने गरेको 
देश्चखर्ो । कार्ाालर्ले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार गिवषाको श्चजम्मेवारी रु २६५०१२९९ र र्ो 
वषाको रु ४८३९३१४१ समेि आम्दानी रु ७४८९४४४०।– मा खचा रु २७७५३२७० गरर 
बाँर्क रु ४८९९४५४४ रहेको छ। र्स कोषबाट गिवषा सन्चातलि अधरुा र्ोजना सन्चालनमा खचा 
गरेको देश्चखर्ो ।उक्त खचा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्द्वारा सन्चातलि SUTRA प्रर्ालीमा समावेश 
गरेकोसमेि देश्चखएन । अि र्स प्रकारको खािा बन्द गरर बाँकी मौज्दाि रकम स्थातनर् सश्चन्चि 
कोष दाश्चखला गररन ुपने देश्चखन्छ । 

 

१२ सशिा कार्ाक्रमिफा ः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
12.1 संघीर् सशिा पूजँीगिः र्स कार्ाक्रम अन्िरगि ४५ वटा गोश्वारा भौचरहरुबाट रु. 

८६०६४१३८.०० खचा लेखेको मध्रे् रु १० लाख भन्दा बर्ढका १७ वटा गोश्वारा भौचर 
अनसुारको खचा िथा पेश्की रु. ८२६९३४७३.०० को प्रमार्हरु लेखापरीक्षर् गररर्ो र्समा 
देहार्को व्र्होरा देश्चखएका छन ्।  

 

१२.१.१ तबद्यालर् तनकासा आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म २१ (३) अनसुार खचा लेखदा 
खचाको तबल भपााई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै श्चशक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास 
केन्द्र सानोदठमी भक्तपरुद्वारा प्रकाश्चशि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पशु्चस्िकाको र्क्रर्ाकलाप न ८२ 
र्वद्यालर् भौतिक तनमाार्को खण्डमा र्वद्यालर्ले कूल लागि अनमुानको ५ प्रतिशि श्रमदान जटुाउन ु
पने, र्वद्यालर्सग सम्भौिा भएको १५ ददन तभर कार्ा शरुु नगरेमा सो र्वद्यालर्सगको सम्झौिा रद्द 
गरर प्राथतमकिामा परेको अको र्वद्यालर्लाई कार्ाक्रम उपलब्ध गराउने व्र्वस्था तमलाउने र 
र्वद्यालर्सग सम्भौिा भए पिाि पर्हलो र्कस्िाको रुपमा अनदुानको ३० प्रतिशि, स्ट्रक्चरल पाटाको 
कार्ा सम्पन्न  भए पिाि दोश्रो र्कस्िाको रुपमा ५० प्रतिशि र कार्ासम्पन्न  गरे पिाि नापीर्किाव 
भरी कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन समेि िर्ार गरर अश्चन्िम र्कस्िाको रुपमा कुल अनदुानको २० 
प्रतिशिले अनदुान रकम ददने व्र्वस्था छ । िर नगरपातलकाले देहार् अनसुार र्वद्यालर्लाई 
खररदको मान्र् र्वधी अनसुार खररद प्रकृर्ा िथा लेखापरीक्षर् समेि र्वद्यालर्ले नै गराउने गरी 
अनदुान ददने आतथाक प्रशासनको रार् अनसुार तनर्ार् गरी खचाको प्रमार् बेगर अनदुान तनकासा 
ददएको देश्चखर्ो । अिः सशिा अनदुानमा खचाको प्रमार्को आधार ददन ुपदाछ ।साथै देहार् अनसुार 
श्रमदानको सतुनश्चिििा िथा नार्प र्किाव र कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन बेगर ददएको खचा तनर्मसम्मि 
नदेश्चखएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५७००००० 

 गो.भौ.नं. र्वद्यालर्को नाम र्ववरर् रकम 

२-२०७६/९/३ 

१६-२०७६/१२/७ 

२७-२०७७/३/२२ 

देवकोटा मा.र्व. पूवााधार तनमाार् कार्ाको नापी र्किाब र कार्ा 
सम्पन्न  प्रतिवदेन एजतबल्ड िइङ्ग नभएको 

 

१५००००००.०० 

३७-२०७७/३/३१ भगविी मा.र्व. 
बनकट्टी 

वास सर्हिको शौचालर् तनमाार्को कार्ासम्पन्न  
प्रतिवदेन र नापीको मूल्र्ांकन नभएको 

 

७०००००.०० 
 

 

१२.१.२ तनकासा बाकँीः गो.भौ.नं. ४४-२०७७/३/३१ र ४५-२०७७/३/३१ मा नगरपातलकालाई संघीर् 
सशिा अनदुान अन्िरगि संघीर् सरकारबाट र्वश्चत्तर् हस्िान्िरर् कार्ाक्रम िफा  आतथाक वषाको 
अन्िसम्म खचा नभई बाँकी रहेको रकम संघीर् संश्चचि कोषमा दाश्चखलाका लातग कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा र्फिाा पठाएको हनु ुपदाछ । िर कार्ाालर्ले आतथाक वषाको अन्िसम्म बाँकी 
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रहेको रु. ३१२१७९८०.०० मध्रे् रु. १३५८६२.०० मार र्फिाा पठाई रु. ३१०८२११८.०० 
बजेट खचा देखाई र्वशेष कोष स्थापना गरेर सोही कोषमा राखेको देश्चखर्ो । अिः आतथाक वषाको 
अन्िमा खचा नभई बाँकी रहेको रकम संघीर् संश्चचि कोषमा र्फिाा गनुा पने देश्चखएको रु. 

 

 

 

३,१०,८२,११८ 

१२.१.३ सहकारी श्चशि भण्डार तनमाार्ः सहकारी श्चशि भण्डार तनमाार् सम्बन्धी मापदण्ड¸२०७४ को दफा ६ 
मा शीि भण्डार तनमाार् आर्ोजना बहवुर्षार् रुपमा २ वषा तभर सम्पन्न  गने गरी व्र्वस्था गनुा पने 
उल्लेख छ । नेपाल सरकारको ६० प्रतिशि र बाँकी ४० प्रतिशि प्रदेश सरकार¸स्थानीर् सरकार 
र स्थानीर् सहकारी संस्थाहरुले बेहोने गरी कुल लागि अनमुान रु. २४९९३११५३.७६ रहेकामा 
तबकोई/केशव शाह/सतमर जे.भी.सँग रु. १९८२२०९१६.५८ को कबोल अंकमा २०७६/२/२४ 
मा ठेक्का सम्झौिा गरी आ.व. २०७५/७६ मा पर्हलो चरर्मा रु. ३ करोड र २०७६/७७ मा 
गो.भौ.नं. ३४-२०७७/३/३० बाट रु. २ करोड कार्ाालर् माफा ि श्चजल्ला सहकारी संघ¸नवलपरासी 
(ब.स.ुप.) लाई तनकासा ददएको देश्चखर्ो । र्ो वषा ददएको खचा रु २ करोडको र्वल भरपाई समेि 
पेश गरेको छैन । िर उल्लेश्चखि मापदण्डको दफा ६ अनसुार िोर्कएको अवधीमा तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न  हनु सक्न ेदेश्चखएन अिः उक्त मापदण्डको अनसुरर् गररन ुपने देश्चखन्छ ।साथै खचा प्रमाश्चर्ि 
हनुे कागजाि पेश गनुा पने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२००००००० 

१२.१.४ श्चशक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार श्चशक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह 
अन्िगाि र्वतभन्न  िहका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको श्चशक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं 
र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देश्चखन्छ ।  

qm=;+= ljBfnosf] gfd 
lzIfs 

b/alGb 
kbk'lt{ 

kbk'lt{ dWo] 

s/f/ 

ljBfyL{ 

;+Vof 

श्चशक्षक र्वद्याथी 
अनपुाि 

1 k||ult df=lj= :jf7L 10 10 4 388 38.8 
2 jfsaf0fL df=lj= huf{xf 15 15 3 697 46.5 
3 huGgfy df=lj= /fdgu/ 22 21 3 1374 62.5 
4 eujlt df=lj= xlb{ofrfkL 13 13 5 509 39.2 
5 hghfu[lt lg=df=lj= t/uf}nL 7 7 3 192 27.4 
6 aGfb]jL k|f=lj= l3p8Nnf 3 3   173 57.7 
7 hg;]jf df=lj= lj;f;o 21 21 14 1177 56.0 
8 dxfslj b]jsf]6f df=lj ;'gjn 26 26 6 2154 82.8 
9 c/lgsf] df=lj= z+s/k"/ 11 11 6 505 45.9 
10 ;/:jtL k|f=lj= d"lvof6f]n 3 3   116 38.7 
11 aflNdsL k|f=lj= ltnsgf 1 1   64 64.0 
12 ;fj{hlgs lg=df=lj= ld>f}lnof 6 5   205 34.2 
13 Hof]lt p=df=lj= c;g}of 17 17 9 1110 65.3 
14 /djfk'/ df=lj= /djfk"/ 12 11 3 566 47.2 
15 wfGorn dxfo1 df=lj= a8]/f 14 14 5 660 47.1 
16 lj/]Gb| lg=df=lj=, ;"gjn $ 5 5 3 177 35.4 
17 rGb||Hof]tL k|f=lj= lstL{k"/ 3 3   155 51.7 
18 gjb"uf{ k|f=lj= gb"jf6f]nf 5 5   219 43.8 
19 hgtf k|f=lj= x/s§f 6 6 1 288 48.0 
20 dxnkf]v/L k|f=lj= dxnkf]v/L 1 1   12 12.0 
21 ;f]dgfy dfWolds ljBfno 8 8 4 317 39.6 
22 ho>L k|f=lj= a]j/] 1 1   15 15.0 
23 cd/Hof]lt k|f=lj= a}/fugfy 3 3 1 137 45.7 
24 afjf jb{uf]/Lof k|f=lj=  3 3 2 164 54.7 
25 hob"u{] k|f=lj= km/f}nL 3 3 2 159 53.0 
26 k~r/Tg k|f=lj= kre}of :jf7L 4 4 3 94 23.5 
27 ;"gjn df=lj= agfxf 8 8 5 247 30.9 
28 hgHof]lt k|f=lj=;"gjn,Hofld/] 3 3 1 113 37.7 
29 hgHof]tL k|f=lj= xlb{ofrfkL 1 1   50 50.0 
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30 lgzfgLb]jL k|f=la= 1 1   16 16.0 
31 hgzflGt k|f=lj= 1 1   41 41.0 
32 u}8fvfn k|f=lj= ;"gjn 3 3 2 103 34.3 

  hDdf 240 237 85 12197 50.8 

उश्चल्लखि दरबन्दी बमोश्चजम श्चशक्षक र्वद्याथी अनपुाि तमलाएर समार्ोजन िथा पदपूतिा गनुापदाछ । 
१२.२ प्रदेश सशाि पूजँीगि िफा ः प्रदेश सशिा पूजँीगि िफा  १४ वटा गोश्वारा भौचरहरुबाट रु. 

१७८५९२८६.०० खचा गरेको मध्रे् ५ वटा गोश्वारा भौचरबाट गररएको कार्ाक्रमको खचा परीक्षर् 
गरी लेखापरीक्षर् सम्पन्न  गरीर्ो । र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्। 

 

१२.२.१ पाईप खररद र उपर्ोगः गो.भौ.नं. ८-२०७७/३/३१ बाट कार्ाालर्ले खररद गरेको एच डी पी 
पाईपहरु जडान गरी उपर्ोग गरेको हनु ुपदाछ । कार्ाालर्ले सनुवल वडा नं. १२ श्चस्थि रामनगर 
खानेपानी आर्ोजना तनमाार्का लातग प्रदेश सरकारबाट र्वतनर्ोश्चजि रु. १ करोड १० लाख 
नगरपातलकाबाट कार्ाान्वर्न गराउने व्र्वस्था अनसुार म.ुअ.कर र कन्टेन्जेन्सी समेि लागि अनमुान 
रु. १०९९९९९१.७३ गरी ठेक्का बन्दोबस्ि गदाा घटी कबोल गने आपूिाक पञ्चकन्र्ा प्लार्ष्टक 
प्रा.तल. को कबोल अंक रु. १०६४६२३६.०० स्वीकृि गरी खररद गरेर रामनगर खानेपानी 
आर्ोजना तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गरी बझुाएको देश्चखर्ो । श्चजल्ला श्चस्थि खानेपानी 
आर्ोजनाहरुमा खानेपानी िथा सरसफाई तडतभजन कार्ाालर्ले समेि तनमाार् गने गरेकोमा स्थानीर् 
िहबाटसमेि सोही कार्ामा खचा गदाा काममा दोहोरोपना हनु सक्ने जोश्चखम रहने देश्चखन्छ । एउटै 
आर्ोजनामा दईु वा सो भन्दा बर्ढ तनकार्को सँलग्निा हनुे भए स्पष्ट गररएको हनु ुपदाछ । साथै 
र्सरी कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमतिलाई उपलब्ध गराएको खानेपानीका एच डी पी पाईपहरु जडान 
गरेको नापीको मूल्र्ांकन समेि गरेको नदेश्चखएकाले उपर्ोगको श्चस्थति र्र्कन भएन । अिः 
खानेपानीको पाईप खररद िथा जडान कार्ा समेिको लागि अनमुान सर्हि नापी र्किाब र 
कार्ासम्पन्न  प्रतिवेदन समेि पेश गनुा पने देश्चखएको रु.  

तबजक नं. तमति रकम 

१८९१  १०१७००.०० 
१७१४ २०७७/१/१४ १२१६४६७.६० 
१७१३ २०७७/१/१४ १२१६४६७.६० 
१७१२ २०७७/१/१३ ८९५०९५.६० 
१७११ २०७७/१/१३ ८९५०९५.६० 
१७१० २०७७/१/१२ ८९५०९५.६० 
१७०९ २०७७/१/१२ १३३३४७६.८४ 
१७१८ २०७७/१/१५ १००५२६७.२१ 
१७१७ २०७७/१/१५ ९७३३२९.१४ 
१७१६ २०७७/१/१५ १०५९३०७.२० 
१७१५ २०७७/१/१५ १०५४९३४.१० 

 जम्मा १०६४६२३६.४९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०६४६२३६ 

१२.२.2 उपभोक्ता सतमतिको अधरुो कार्ाः सावाजतनक खररद तनर्मावली¸२०६४ कोतनर्म ९७ (१०) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैँले सम्पन्न  गनुापने¸कुनै कारर्वस सो 
सतमति वा समदुार् आफैँले समर्मा सो काम सम्पन्न  गना नसक्ने भएमा सो कुराको सूचना 
सावाजतनक तनकार्लाई ददन ुपने र त्र्सरी सूचना प्राप्त भएपतछ सावाजतनक तनकार्ले सो सम्बन्धमा 
आवश्र्क जाँच गरी सो सतमति वा समदुार्संग भएको सम्झौिा िोडी बाँकी काम ऐन र र्स 
तनर्मावली बमोश्चजम गराउन ु पने व्र्वस्था रहेको छ । िर कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमति माफा ि 
गराएको देहार्का कार्ाहरु सम्झौिामा िोर्कएको अवधी आतथाक वषा तभर सम्पन्न  गरेको देश्चखएन 
अिः उपभोक्ता सतमतिबाट गराईएका कार्ाहरु उल्लेश्चखि तनर्मावली अनसुार सम्पन्न  गररन ु पने 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
देश्चखन्छ ।  
गो.भौ.नं. र तमति तनमाार् कार्ा/ उपभोक्ता सतमतिको नाम लागि अनमुान र्ो वषाको खचा सम्पन्न  गनुा पने 

तमति 

२-२०७७/३/१५ अरतनको मा.र्व. भवन तनमाार् उपभोक्ता 
सतमति 

५१८६७५३ २७१७१४९ २०७७/३/३ 

१५८-
२०७७/३/१५ 

जगन्न ाथ मा.र्व. जग्गा व्र्वस्थापन िथा 
नाली तनमाार् उपभोक्ता सतमति 

१६५२६१४ १३५४५१५ २०७७/३/१ 

२९५-
२०७७/३/३१ 

हरकट्टा नर्वनटोल बाटो तनमाार् उपभोक्ता 
सतमति 

२८२८१४४  २०७७/३/२२ 

२९८-
२०७७/३/३१ 

अस्नैर्ा बहमुशु्चख क्र्ाम्पस भवन तनमाार् 
उपभोक्ता सतमति 

२१९४०३१ १३५४७४७ २०७७/३/९ 

 
१२.२.3 प्रदेश संश्चचिकोष दाश्चखलाः प्रदेश सरकारको हस्िान्िरीि कार्ाक्रमको बजेटबाट कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 

पिाि आतथाक वषाको अन्िमा खचा नभै बाँकी रहेको रकम प्रदेश संश्चचि कोषमा दाश्चखला गना कोष 
िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा र्फिाा गनुापनेमा कार्ाालर्ले कुनै रकम स्थानीर् संश्चचि कोष र कुनै 
कार्ाालर्को र्वशेष कोषमा दाश्चखला गरेको देश्चखर्ो । अिः देहार् अनसुारको बाँकी रकम प्रदेश 
संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुा पने देश्चखएको रु. 

गो.भौ.नं. र तमति र्ववरर् दाश्चखला खािा रकम 

१२-२०७७/३/३१ 

हस्िान्िरीि कार्ाक्रमबाट कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा 
खचा नभै बाँकी रहेको कन्टेन्जेन्सी रकम 
को.ले.तन.का र्फिाा नगरी स्थानीर् संश्चचिकोषमा 
दाश्चखला गरेको 

स्थानीर् 
संश्चचिकोष ३०५४७८.०० 

१३-२०७७/३/३१ 

१४-२०७७/३/३१ 

हस्िान्िरीि कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न पिाि आतथाक 
वषाको अन्िमा बाकँी रहेको ९२३५६५ मध्र् रु. 
१४०७१४.०० मार को.ले.तन.का. र्फिाा गरी रु. 
७८२८५१.०० कार्ाालर्ले र्वशेष कोषखािा 
स्थापना गरर सोही खािामा राखेको 

र्वशेष कोष खािा ७८२९५१.०० 

 जम्मा  १०८८४२९.०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०८८४२९ 

१२.३. संघीर् सशिा चाल ुिफा ः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।   

१२.३.१ नीश्चज श्रोिका श्चशक्षकको िलब भत्ता– अन्िरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीर् िह लाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका श्चशक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध 
गराउन ेव्र्वस्था छ।सार्वकको श्चजल्ला श्चशक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र 
कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई श्चशक्षक व्र्वस्थापन गनेगरी 
शैश्चक्षक सर २०७६का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ।िर पातलकाले स्वीकृि 
दरबन्दी तभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गिर्वगि देश्चख नै आन्िररक स्रोिबाट िलबभत्ता व्र्होरेका 
श्चशक्षकलाई श्चशक्षर् सहर्ोग अनदुान रु ८ लाख र व्र्वस्थापन अनदुान रु १५लाख िथा सदुृर्ढकरर् 
रु १५ लाख समेि  रु ३८ लाख भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो।र्स सम्बन्धमा गि वषा समेि 
औल्र्ाइएकोमा त्र्सिफा  सधुार नगरी पनुराबशृ्चत्त हनु ुउश्चचि होइन । अिः र्समा सधुार गरीन ुपदाछ 
। साथै उक्त खचा तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु  
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
1 k||ult df=lj= :jf7L   59,000     100,000    159,000  

2 jfsaf0fL df=lj= huf{xf   59,000        59,000  

3 huGgfy df=lj= /fdgu/   59,000        59,000  

4 eujlt df=lj= xlb{ofrfkL   59,000        59,000  

5 hghfu[lt lg=df=lj= t/uf}nL   40,000     100,000   140,000  

6 aGfb]jL k|f=lj= l3p8Nnf   40,000   60,000   100,000    305,200  

7 hg;]jf df=lj= lj;f;o   59,000        59,000  

8 dxfslj b]jsf]6f df=lj ;'gjn   59,000        59,000  

9 c/lgsf] df=lj= z+s/k"/   59,000        59,000  

10 ;/:jtL k|f=lj= d"lvof6f]n   40,000   60,000      705,200  

11 aflNdsL k|f=lj= ltnsgf   30,000   175,000   200,000    510,200  

12 ;fj{hlgs lg=df=lj= ld>f}lnof   40,000        40,000  

13 Hof]lt p=df=lj= c;g}of   59,000        59,000  

14 /djfk'/ df=lj= /djfk"/   59,000     200,000    259,000  

15 wfGorn dxfo1 df=lj= a8]/f   59,000     100,000    159,000  

16 lj/]Gb| lg=df=lj=, ;"gjn $   40,000        40,000  

17 rGb|f]bo k|f=lj= lstL{k"/   40,000       104,500  

18 gjb"uf{ k|f=lj= gb"jf6f]nf   40,000        40,500  

19 hgtf k|f=lj= x/s§f   40,000     200,000   240,000  

20 dxnkf]v/L k|f=lj= dxnkf]v/L   30,000   73,500      154,700  

21 ;f]dgfy =df=lj=   40,000        40,000  

22 ho>L k|f=lj= a]j/]   40,000   60,000      107,500  

23 cd/Hof]lt k|f=lj= a}/fugfy   40,000   106,500   100,000    311,000  

24 afjf jb{uf]/Lof k|f=lj=    40,000        84,000  

25 hob"u{] k|f=lj= km/f}nL   40,000     100,000    238,200  

26 k~r/Tg k|f=lj= kre}of :jf7L   40,000       588,200  

27 ;"gjn df=lj= agfxf   40,000        40,000  

28 hgHof]lt k|f=lj=;"gjn,Hofld/]   40,000   45,000   200,000    353,700  

29 hgHof]tL k|f=lj= xlb{ofrfkL   30,000   175,000      212,500  

30 o'uHof]tL  k|f la   40,000   45,000   100,000    253,700  

31 lgzfgLb]jL k|f=la=   30,000        74,000  

32 hgzflGt k|f=lj=   30,000        135,200  

33 ;]jf;bg k|f=la=   40,000        84,000  

34 u}8fvfn k|f=lj= ;"gjn   40,000        88,200  

 
hDdf 1500000 800000 1500000 3800000  

12.3.२ पाठ्यपसु्िक सोधभनाा नगरपातलकाले र्वद्यालर्हरुलाई पाठ्य पसु्िक खररदको रकम शोधभनाा गदाा 
र्वद्यालर्ले पसु्िक खररद गरेको बील र र्विरर्को प्रमार् िथा ईएमआइएस प्रतिवेदनको आधारमा 
तनकासा ददएको हनु ुपदाछ । िर कार्ाालर्ले र्वद्यालर्बाट पाठ्यपसु्िक खररदको तबल भपााई माग 
गने नगरी र्वद्यालर्को माग बमोश्चजम पाठ्यपसु्िक को रकम सोधभनाा गने गररएको छ । पसु्िकको 
संखर्ा र अध्र्र्नरि र्वद्याथी संखर्ामा जनु घर्ट हनु्छ सोही संखर्ाको पसु्िकको रकम सोधभनाा 
गरेको हनुपुदाछ । लेखा परीक्षर्मा छनौट गररएका ९ वटा र्वद्यालर् मध्रे् ३ वटा र्वद्यालर्लाई 
देहार् अनसुार बर्ढ सोधभनाा गरेको देश्चखर्ो अन्र् २५ वटा र्वद्यालर्मा समेि बढी सोधभनाा गरेको 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
हनु सक्ने भएकोले कार्ाालर्कै िफा बाट र्र्कन गरी बढी गएको भए असलु गररन ुपदाछ । साथै 
देहार्को रकम असलु गनुापने देश्चखएको रु 

९३६५७.०० 

 क्र.सं र्वद्यालर्को नाम ददन ुपने ददइएको बढी 
१ श्री अरतनको मा.र्व. २६२७९२ २७९३५९ १६५६७ 

२ श्री रमवापरु मा.र्व. ३१९७२८ ३४९७५६ ३००२८ 

३ श्री महाकर्व देवकोटा मा.र्व. ६६०७०३ ७०७७६५ ४७०६२ 

 
जम्मा 

  

९३६५७  

 

12.3.३ संघीर् सशिा चाल ु (स्वास्थर्) िफा ः कार्ाालर्ले आफ्नो कार्ाालर् पररस तभर संचालन गने 
िातलम¸गोष्ठी¸सेतमनार¸अतभमशु्चखकरर् कार्ाक्रम आददमा कार्ाालर्कै कमाचारी/पदातधकारीहरु सहभागी 
भएको अवस्थामा र्ािार्ाि खचा ददन तमल्ने कानूनी प्रावधान देश्चखदैन । पातलकाले नगर 
कार्ापातलकाको पररसर तभर सञ्चालन भएको अन्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रम/अतभमशु्चखकरर् गोष्ठीमा 
कार्ाालर्कै पदातधकारी/कमाचारीहरुलाई तनम्न बमोश्चजम र्ािार्ाि खचा रु. २९०००.०० सम्बश्चन्धि 
बाट असलु गनुा पने देश्चखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

२९०००.०० 
 गो.भौ.नं. र तमति कार्ाक्रमको नाम सहभागी 

संखर्ा 
प्रति व्र्श्चक्त 

दर 
जम्मा रकम 

२१-२०७६/९/३ औलो रोग सम्बन्धी छलफल अन्िरर्क्रर्क 
कार्ाक्रम 

२४ जना ५०० १२०००.०० 

८९-२०७६/३/३१ दादरुा रुबेला रार्िर् खोप अतभर्ान २०७६ नगर 
स्िरीर् अतभमशु्चखकरर् गोष्ठी 

३८ जना ५०० १७०००.०० 

 जम्मा   २९०००.००  

 

१२.३.४ सामाश्चजक सरुक्षा िफा  बढी तनकासाः सामाश्चजक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वधी¸ २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नर्वकरर्¸ लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर् पर अतनवार्ा रुपमा 
नर्वकरर् गरी सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुा पने¸ प्रत्रे्क वषा लगि अद्यावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्कीन गनुा पने¸  भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुा पने¸ सामाश्चजक सरुक्षा 
कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने¸ केश्चन्द्रकृि सूचना 
प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरी अद्यावतधक गने श्चजम्मेवारी सामाश्चजक सरुक्षाको अश्चखिर्ारी पाउने सम्बश्चन्धि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ ।िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावधीक नगरी 
एउटै चौमातसकमा सबै ब्र्श्चक्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी खचा लेखेको¸ मतृ्र् ु भइसकेको 
लाभग्राहीको लगि कट्टा नगर बढी खचा गरेका छन ्। िसथा पातलकाले लागग्राही लगि अद्यावतधक 
गरी तनम्नानसुारको बढी खचा लेखेको रकम असलु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१,२३,२०० 

 
वडा नं नाम जन्म तमति ना.प्र.प.नं. 

प्रथम 
चौमातसक 

दोश्रो 
चौमातसक 

िेश्रो 
चौमातसक 

जम्मा रु 

३ भरि सनुार ११/१४/२०५२ ३६०१७३०५४७५ 

 
  8,000    8000 

१ बल बहादरु कुमाल १२/३०/२००४ ४१८९   10,400   10,400    10,400  31200 

८ िलुसी गरुुङ्ग ११/२६/२०३६ ६००१२    8,000    8,000     8,000  24000 

९ सार्वरी खरी के्षरी १०/०५/२००५ १९९६३   12,000   12,000    12,000  36000 

१० भैख ुगरुुङ्ग ०१/०४/२००६ ६९६    8,000    8,000     8,000  24000 

      जम्मा   68,800   76,800    68,800  123,200  
१२.३.५ सशिा िफा ः गो भौ न ७६।२०७७।३।३१ मा आर्कर ऐन¸२०५८ को दफा  ८८ (१) (५) मा 

बातसन्दा व्र्श्चक्तले नेपालमा श्रोि भएको भाडा भकु्तानीमा १० प्रतिशि बहाल कर कट्टी गनुा पने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले भकारो सधुार कार्ाक्रम अन्िरगि कृषकहरुलाई मलखाद व्र्वस्थापन गने 
प्रर्ोजनका लातग र्कतनएको ५१ ठेलागाडा बटुवलबाट सनुवलसम्म ल्र्ाउन प्रर्ोग गरीएको गाडी 
भाडा रु. १५०००.०० मा १० प्रतिशि रु १५०० कट्टी गनुा पनेमा रु. ३७५ मार कर कट्टी गरर 
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घर्ट कट्टी गरेको रु. ११२५ सम्बश्चन्धिबाट असलु गनुापने देश्चखएको रु ११२५.०० 

12.3.६ सशिा श्चशक्षा िफा ः अनदुानको अनगुमनः ५९-२०७७/३/१६ कार्ाालर् आफुले ददएको अनदुानको 
उपर्ोगको सतुनश्चिििाको लातग खचाको प्रमार् प्रातप्त िथा कामको अनगुमनको व्र्वस्था गनुा पदाछ । 
नमनुा छनौटबाट परीक्षर् गदाा कार्ाालर्ले तनम्न र्वद्यालर्हरुलाई र्वतभन्न  शीषाक अन्िरगि रहेर रु. 
३९०००००.०० अनदुान तनकासा ददएकोमा र्वद्यालर्हरुले प्राप्त गरेको अनदुान रकमको कार्ा 
प्रगति र्ववरर् िथा खचाका प्रमार्हरु पेश गने गरेको देश्चखएन । अनदुानको अनगुमन र खचाका 
प्रमार्हरु संलग्न नहुँदा िोर्कएको शीषाकमा खचा भर्ो भएन र्र्कन गना सर्कएन । िसथा खचाको 
प्रमार् िथा अनगुमन प्रतिवेदन पेश हनु ुपने देश्चखएको छ ।  

तस.नं. र्वद्यालर्को नाम अनदुान प्रर्ोजन अनदुान रकम रु. 
१ अरतनको मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
२ ज्र्ोति मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
३ धान्र्ाञ्चल मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
४ वाक्वार्ी मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
५ रमवापरु मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
६ प्रगति मा.र्व. र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००.०० 
 जम्मा  ३९०००००.००  

 

१२.३.७ खचा शीषाक फरक पारी खचा लेखेकोः ८१-२०७७/३/३१ आतथाक कार्ार्वधी िथा र्वश्चत्तर् 
उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली¸ २०७७ को तनर्म ३८ को उपतनर्म ३ अनसुार संघीर् सरकारमा 
हस्िान्िरर् भएको सशिा अनदुानको रकम िोर्कएको कार्ाक्रम वा र्ोजनामा खचा गररएको हनु ु 
पदाछ । िर नगरपातलकाले सामाश्चजक सरुक्षा कार्ाक्रम अन्िरगि भत्ता र्विरर्का लातग नपगु 
भएको कारर् देखाई िोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाको अनदुान शीषाकबाट रु ८५०४८०० 
सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा खचा लेखेको देश्चखर्ो । अिः रकमान्िर स्वीकृिी बेगर श्चशषाक 
फरक खचा लेश्चखएकोले तनर्मसंम्मि नदेश्चखएको रु.  

 

 

 

 

 

 

८५०४८००. 

१२.३.८ स्वास्थर् िफा ः ६१-२०७७/३/२५ सरकारी कार्ाालर्ले कार्ाालर् खररद िथा हस्िान्िरर् भई 
आएका र कार्ाालर्बाट बार्हर गएका र बाँकी रहेका श्चजन्सी मालसामानहरुको महालेखापरीक्षकले 
िोकेको ढाँचामा शे्रष्िा खडा गरी राख्न ेर तनर्मानसुार अद्यावधीक पतन गनुा पदाछ । र्स कार्ाालर्ले 
तमति २०७७/१/१४ को ठेक्का नं. ७९ बमोश्चजम खररद गरेको ६९२३१२.०० मूल्र्को औषधी 
खररद मध्रे् बढी मूल्र्का D/S Amoxycillienलगार्िका ५ वटा औषधीको नमूना छनौट गरी श्चजन्सी 
शे्रष्िा पररक्षर् गदाा तनर्मानसुार आम्दानी¸खचा र बाकँी रहेको औषधी खलु्ने गरी शे्रष्िा राश्चखएको 
नदेश्चखएकोले कार्ाालर्ले र्स िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

12.4 औषधी खररद– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँ सम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर्स्िरको समाचारपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ।िर स्थानीर् िहहरुले उक्त रु 
६९२३१२ का औषतध श्चशलबन्दी दरभाउपर र्वतधबाट खररद गरेको छ।र्स सम्बन्धी देश्चखएको 
व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनः 

 

 क खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेश्चखएको, 

 

 ख आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफाइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बश्चन्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीकोलातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 



 

 

42 

 

तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
 ग आपूतिा भएका औषधी एंवम सश्चजाकल समान स्टोर दाश्चखला हनु ु अश्चघ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 

भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 
 

 घ औषतधको श्चजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र श्चजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वश्चस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 ª औषतधको खचा घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनपुने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दाश्चखला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुेगरी 
अतभलेख राख्न,े िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी 
हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक 
वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु श्चजम्मेवारी श्चजन्सी अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनेिफा  
ध्र्ान ददन ुपदाछ। 

 

13 चाल ुखचा िफा ः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्   
१३.१ बहाल करः १३-२०७६/६/१० र २१७-२०७६/९/२० सनुवल ४ तनवासी फसुाराम 

पाण्डेसंग र्स नगरपातलकाले २०७५/१०/६ गिे मातसक रु. १५०००.०० बहाल रकम 
हनुे गरी १ वषाका लातग घर बहाल सम्झौिा गरेकोमा पातलकाले २०७६ श्रावर्देश्चख पसु 

सम्मको घरभाडा भकु्तानी गदाा मातसs रु. १६५००.०० का दरले भकु्तानी ददएकाले बढी 
भकु्तानी भएको ६ मर्हनाको जम्मा रु. ९०००.०० मा १० प्रतिशि बहाल कर कट्टी गरी 
हनु आउने रकम ८१००.०० सम्बश्चन्धिबाट असलु उपर गनुापने देश्चखएको रु 

 

 

 

 

 

८१००.०० 

13.2 क्षमिा र्वकास िातलमः २४८-२०७६/९/२९ कार्ाक्रम सन्चालन गना िोर्कएको पक्षबाट 
कार्ा गराइ सोर्ह पक्षलाइ भकु्तानी गरेको हनु ुपदाछ । र्स नगरपातलकाबाट पदातधकारी 
िथा कमाचारीहरुको लातग क्षमिा र्वकास िातलम शीषाकबाट तमति २०७६/९/१० गिे 
सम्पन्न  भएको सूचनाको हक सम्बन्धी अतभमशु्चखकरर् िथा अन्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रमका लातग 
र्क्रशल एडभरटाइश्चजङ्ग एण्ड र्क्रर्सन प्रा.तल. लाई रु. १२४३००.०० भकु्तानी भएकोमा 
देहार् बमोश्चजमको व्र्होरा देश्चखएकfले तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु 
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 क. र्क्रशल एडभरटाइश्चजङ्ग एण्ड र्क्रर्सन प्रा.तल.संग भएको सम्झौिा पर पेश भएन ।  
ख. दररेट पेश गने र्क्रशल एडभरटाइश्चजङ्ग एण्ड र्क्रर्सन प्रा.तल. र स्थानीर् परकार 

नेपालको व्र्वस्थापक/अध्र्क्ष एउटै भएको देश्चखर्ो ।  
ग. स्थानीर् परकार नेपालले कार्ाक्रम संचालन गरी र्क्रशल एडभरटाइश्चजङ्ग एण्ड र्क्रर्सन 

प्रा.तल. ले कर तबजक पेश गरी भकु्तानी लगेकोले तनर्मसंगि भएको देश्चखएन ।  

 

१३.3 महोत्सव िथा अन्र् खचा– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, 
र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्न े कानूनी व्र्वस्था गरेको देश्चखदैन।िर 
नगरपातलकाले र्स वषा उत्सव महोत्सव,  धातमाक, सामाश्चजक, साँस्कृतिकप्रकृति (प्रादेश्चशक व्र्ापार 
मेला) का कार्ामा रु. ८ लाख खचा गरेको छ।र्स्िो खचा तनर्न्रर् गररन ुपदाछ । 

 

१३.४ दोहोरो भत्ता २२५-२०७६/९/२२ पातलकाले २०७६/६/१० र १२ मा कार्ाालर् सहर्ोगी 
पदका लातग भएको अन्िरवािाामा खर्टएका र्स पातलकाका ७ जना पदातधकारी/कमाचारीहरुलाई 
बैठक भत्ता र सहभागी भत्ता दवैु प्रदान गरी तस.अ.हे.ब. अतधकृि चरुामर्ी नेपालको नाउँमा रहेको 
पे.फ. गरेकोमा दोहोरो भकु्तानी भएको रकम रु. १००० का दरले २ ददनको ७ जनाको रु. 
१४000.०० सम्बश्चन्धिबाट असलु हनु ुपने ।  

 

 

 

 

१४०००.०० 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
१३.५ अनगुमन भत्ताः नगरपातलकाले देहार्को भौचरबाट देहार् बमोश्चजमको अनगुमन कार्ाका लातग खचा 

लेखेकोमा सो खचाको पषु्ट्याई गने अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुापने 

गो.भौ.नं. र तमति भकु्तानीको प्रर्ोजन भकु्तानी रकम 

३७-२०७६/६/१३ र्वद्यालर् अनगुमन िथा मूल्र्ांकन ४३000.००  

 

४३000.०० 

१३.६ सम्मानजनक र्वदाईः नगरपातलकाले र्वतनर्ोश्चजि खचा शीषाक मर्हला स्वास्थर् स्वर्मसेर्वका अवकास 
कोषबाट मर्हला स्वास्थर् स्वर्मसेर्वका सम्मानजनक र्वदाईका लातग कमलादेवी ढकालसमेि ३ 
जनालाई प्रति व्र्श्चक्त रु. १५००००.०० दरले रु. ४५००००.०० भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
कार्ाक्रमकालातग प्रति व्र्श्चक्त रु. १५००००.०० भकु्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था/तनर्ार् पेश हनु 
नसकेकोले सो खचाको पषु्ट्याई गने कागजाि पेश गनुा पने अन्र्था असलु गनुा पने रु 

 

 

 

 

४५००००. 

१३.७ बैठक भत्ताः अथा मन्रालर् कार्ासञ्चालन तनदेश्चशका¸२०७५ को पररच्छेद ७ को ७.१.१ मा 
उल्लेश्चखि बैठक भत्ताको मापदण्ड अनसुार एउटै तनकार् र अन्िरगिका पदातधकारी/कमाचारी मार 
बस्ने बैठमा भत्ता प्रदान नगने र कानून अनसुार गठन भएका सतमतिको बैठकका लातग मार भत्ता 
प्रदान गने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले उल्लेश्चखि व्र्वस्था बेगर देहार्को भौचरबाट र्वतभन्न  
सतमति¸उपसतमतिको बैठक बसी बैठक भत्ता खचा लेखेको देश्चखर्ो । अि सम्बश्चन्धिबाट असलु गनुा 
पने देश्चखएको रु  
गो.भौ.नं. र तमति बैठक सम्बन्धी व्र्होरा कमाचारीको नाम भकु्तानी रकम 

५२२-२०७७/३/१५ खररद ईकाइ सतमतिको संर्ोजक सन्िोष 
गैरेको अध्र्क्षिामा बसेको बैठक 

सन्िोष गैरे 
समेि  

२५९२५.०० 

६४-२०७६/६/१६ वार्षाक सतमक्षा बैठक  ६६३००.०० 
 जम्मा  ९२२२५।-  

 

 

 

 

 

९२२२५।- 

१३.८ नमास भन्दा बढी भकु्तानीः अथा मन्रालर् कार्ा सञ्चालन तनदेश्चशका¸२०७५ को पररच्छेद ७ को 
७.१.११५ मा सबै प्रकारका िातलम¸गोष्ठी¸सेतमनार¸कार्ाशाला सञ्चालन सम्बन्धी खचाको मापदण्डमा सम्बश्चन्धि 
कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेको िातलममा सोही कार्ाालर्को श्रोि व्र्श्चक्त भएको अवस्थामा कक्षा तलए वापिको 
पाररश्रतमक नपाउने िर कार्ापर वापिको ८००.०० पाउने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले देहार् बमोश्चजमको 
िातलममा कार्ाालर्कै श्रोि व्र्श्चक्तले कक्षा तलएकोमा कार्ापर वापि पाउन ेरकम भन्दा बढी भकु्तानी गरेकोले 
बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बश्चन्धिबाट असलु गनुा पने 

 

 

 

 

 

 

३५००।०० 

 गो.भौ.नं./तमति िातलमको नाम प्रश्चशक्षक कक्षा 
संखर्ा 

कार्ापर वापि 
पाउने 

जम्मा 
पाउने 

भकु्तानी 
ददएको 

बढी 
भकु्तानी रु 

४४८-२०७७/२/७ िथर्ांक संकलन िातलम मोहनराज ज्ञवाली १ ८०० ८०० १५०० ७०० 
४४८-२०७७/२/७ िथर्ांक संकलन िातलम ददपेश तसग्देल ४ ८०० ३२०० ६००० २८०० 
 जम्मा      ३५०० 

 

१३.९ खचाको प्रमार्ः ३४५-२०७६/११/२१ सावाजतनक खररद तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म ९७ (६) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाकंन तबल भपााई र खचा 
प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बश्चन्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुा पने व्र्वस्था छ । वडा स्िरीर् भतलवल कार्ाक्रम उपभोक्ता सतमति¸सनुवल ७ ले कुल खचा 
१३००६०.०० गरेकोमा रु ४६७०० को मार बील पेश गरी  रु. ८६३६०. को तबल भपााई पेश नगरेकोले 
बाँर्क खचाको बील भरपाइ पेश गनुा पने रु 

 

 

 

 

 

८६३६०.०० 

१३.१० खाना िथा र्वर्वध खचा– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोश्चजम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतध तभर रही औश्चचत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ।िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वध िफा  मार रु २४,३४,९७८.००खचा गरेको छ।र्स 
प्रकारको खचा र्थाश्चशघ्र तनर्न्रर् गररन ुपदाछ । 

 

13.1१ आतथाक सहार्िा– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकम बाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देश्चखंदैन।िर 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
कार्ाालर्ले देहार् अनसुार आतथाक सहार्िा ददएको देश्चखर्ो । र्स प्रकारको खचा तनर्न्रर् गररन ु
पने देश्चखन्छ । 

क्र.सं. भौचर नं. र तमति भकु्तानी पाउनेव्र्श्चक्त वा संस्थाको नाम र्ववरर् भकु्तानी 

१ ९१-२०७६/७/२१ मेरुदश्चण्डर् पक्षघाि समहु नेपाल काठमाण्डौ तबरामी अमिृ राना मगरको संरक्षर् संस्था  131,150  

२ २०३-२०७६/९/२० शंकर धरीकार आगलागी र्पडीि    10,000  

३ ४०८-२०७७/१/१४ गमुानतसंह ठकुरी हावाहरुीबाट बाखाको खोर क्षिी    10,000  

४ ४५८-२०७७/२/११ कुमार नेपाल हावाहरुीले घरगोठमा क्षिी     2,500  

५ ४५८-२०७७/२/११ राधेश्र्ाम अर्हर हावाहरुीले घरगोठमा क्षिी     2,500  

६ ५०१-२७७/२/३० रनशी बहादरु र्वक दैवी प्रकोप र्पडीि     5,000  

७ ५०१-२७७/२/३० बेनकुला दतमनी दैवी प्रकोप र्पडीि     5,000  

८ ५४१-२०७७/३/१६ मश्चर्प्रसाद भट्टराई आगलागी र्पडीि     2,500  

९ 594-२०७७/३/२२ गोतबन्द शमाा अर्ााल तबपद् र्पडीि    10,000  

१० 594-२०७७/३/२२ पाल्ही सूचना िथा संचार संस्था तल तबपद् र्पडीि    10,000  

११ ६९८-२०७७/३/२१ बलराम राना तबपद् र्पडीि     5,000  

१२ ७०७-२०७७/३/२१ सकुमार्ा खड्का तबपद् र्पडीि    10,000  

      जम्मा  203,650   
१३.१२ बर्ढ खचा गो भा न ८३-२०७७/३/३१मा ईन्दे्रर्ी सामाश्चजक र्वकास मञ्च र सनुवल नगरपातलका बीच 

८२७३७४.०० (म.ुअ.कर सर्हि) रकमको सरुश्चक्षि आप्रवासन (सामी) पररर्ोजनाको सम्झौिा तमति २०७६ 
फल्गरु् १ देश्चख लागू हनु ेगरी भएकोमा र्स पातलकाले पेश भएको तबल भरपाई र कार्ाक्रम प्रगति प्रतिवेदनका 
आधारमा रु. ४९५०००.०० खचा लेखेको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देश्चखएका छन ् । सामी 
पररर्ोजनाका कमाचारीहरु र स्वर्म सेवकहरुलाइ सम्झौिामा उल्लेश्चखि सेवा सरु्वधा बाहेकका देहार्का 
सरु्वधाहरु ददएको देश्चखएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम सम्बश्चन्धिबाट असलु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७२८०४.०० 

 कमाचारी/स्वर्मसेवक फागनुदेश्चख आषाढ 
सम्मको पाररश्रतमक 

सञ्चर्को १० 
प्रतिशि 

उपदान ८.३३ 
प्रतिशि 

चाडपवा भत्ता 
८.३३ 

बढी भकु्तानी रु 

आर्ोजनाका २ जना 
कमाचारीहरु  

२००३८६. २००३८. १६६९२. १६६९२. ५३४२२. 

आर्ोजनाका ३ जना 
स्वर्मसेवकहरु 

१०९६२६.   ९१३१.   ९१३१. 

    जम्मा ६२५५३. 
    ओभरहेड ३  १८७५. 
    म ुअ कर ८३७६. 
    जम्मा ७२८०४.  

 

१३.१२.१ श्चजन्सी दाश्चखला  कार्ाालर्को बजेटबाट खररद गररएका श्चजन्सी सामानहरु कार्ाालर्मा श्चजन्सी दाश्चखला 
गरेको हनु ु पदाछ । ईन्दे्रर्ी सामाश्चजक र्वकास मञ्चले र्स पररर्ोजनाकालातग रु. ३५३८०.०० 
रकमको आईर्पएस ल्र्ापटप खररद गरेकोमा नगरपातलकामा श्चजन्सी दाश्चखला नगरेकोले श्चजन्सी 
आम्दानी बाँधेको प्रमार् पेश गनुापने रु.  

 

 

 

 

 

३५३८०.०० 

१४ प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम– स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्श्चक्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवन र्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर् िह तभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।प्रधानमन्री 
रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेश्चशका, २०७५ को दफा २(१)  बमोश्चजम नगरपातलकाले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा 
क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, 
कार्ाालर्ले कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेश्चशकामा उल्लेश्चखि 
व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास 
तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादन मलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट 
भएका छन।्साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् 
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तस न गो भौ न र लेखापरीक्षर्बाट देश्चखएका व्र्होराहरु रकम 
हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन।र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िह तभरका वडाहरुमा 
सडक नाला, मोटरबाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 
९२ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु ६८०२५०.०० खचा गरेको छ।लश्चक्षि वगालाई ३ 
ददनदेश्चख ३९ ददन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि 
खचा लेखेका छन।्उक्त खचा वाट लश्चक्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भएिा पतन कामको 
दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देश्चखंदैन। 

१५ अधरुा आर्ोजना– आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक 
र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररन े समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु 
कारर्हरु र सोको तनतमत्त श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तको पर्हचान गनुापने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग 
चाल्नपुने कदमहरु र श्चजम्मेवार व्र्श्चक्त उपर गनुापने कारबाही समेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था 
छ।र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार् अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गराएका रु. 21,42,51,116सका 
६० र्ोजनाको िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराएका रु 3,74,31,000 को ३९ र्ोजनाको कार्ा 
सम्पन्न  हनु नसर्क श्चजम्मेवारी सारेको छ।र्स प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषाहरुको समेि सादै आएको 
छ।र्सरी कानून र्वपरीि सम्झौिा गरी बषौसम्म पतन सम्पन्न  नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त 
देश्चखएन। 

क्र.िं

. 

आर्ोजनाको नाम सिसनर्ोसजि 

रकमरु. 

कार्ायन्त्िर्न 

सिधी 
कुल िम्झौिा रकम िम्पन्न 

भएको 
1 

k|ult6f]n eflu/y u}/]sf] 3/ b]lv k"j{klZrd ;8s sfnf]kq] / ;f]dgfy 

wf}nflu/L ky zfGtLky ;8s sfnf]kq]  

2000000 ठेक्का 1871101.34 छैन 

2 age';8L b]lv gb'jf hf]8\g] ;8s sfnf]kq] 1000000 ठेक्का 962607.45 छैन 

3 :d[tL6f]n ;8s sfnf]kq] 1000000 ठेक्का 946650.16 छैन 

4 ;fs'/f b]lv ?kf}lnof hf]8g] af6f] 1500000 ठेक्का 976929.11 छैन 

5 ax'p4]ZoLo ;efxn lgdf{0f 9978698 ठेक्का 9687699.62 छैन 

6 gb'jf6f]n hf]8\g] ;8s 8438401 ठेक्का 5132796.18 छैन 

7 afnd}qL l;sfO{ s]Gb| hfg] ;8s sfnf]kq] tyf kfls{ª :yn lgdf{0f 5030042 ठेक्का 3480132.75 छैन 

8 
d'lvof 6f]n rf]s b]lv a}l/xjf 6f]n x'b} gd'gf l;+rfO{ of]hgf;Ddsf] 

;8s, ;/:jtL k|f=lj= b]lv j8f sfof{no ;8s sfnf]kq], ;/:jtL k|f=lj= 

sf] klZrd tkm{af6 s'dfn6f]n hfg]af6f] sfnf]kq], ;fgf] kre}of rf]s 

b]lv yfg]Zj/ cof{nsf] 3/hfg] af6f] sfnf]kq], 

3800000 ठेक्का 3688139.09 छैन 

9 v'6x6 hfpn6f]n pQ/fo0f lty{:yn;Dd hf]8\g] ;8s 5624384 ठेक्का 3601249.09 छैन 

10 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  3886920 ठेक्का 2980518.53 छैन 

11 ;8s sfnf]kq], ;'gjn–#,gb'jf 2000000 ठेक्का 1222152.50 छैन 

12 
;8s sfnf]kq] -;'gjn–#,/fwfs[i0f6f]n -/fhb]j ofbjsf] 3/ x'b}cg?b| 

8'd]sf] 3/ hfg] af6f]_ 

1000000 ठेक्का 701998.38 छैन 

13 ;8s sfnf]kq] dd{t tyf k'g= lgdf0f{ -;'gjn–#,lslt{k'/–! la=6f]n_ 1500000 ठेक्का 1499406.60 छैन 

14 gb'jf 6f]n ;8s  1500000 ठेक्का 1499406.60 छैन 

15 lslt{k'/ @ g+= ;8s  900000 ठेक्का 859455.40 छैन 

16 j8f g+= # sf] j8f sfof{no ejg  20000000 ठेक्का 9619579.82 छैन 

17 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  3886920 ठेक्का 2902140.60 छैन 

18 सुिवल lxnkfs{ lgdf{0f j8f g+= ! 3500000 ठेक्का 3397744.70 छैन 

19 ;'gjn vfg]kfgL 3500000 ठेक्का 4405529.87 छैन 

20 ;do6f]nf ;8s sfnf]kq] 2000000 ठेक्का 1947148.01 छैन 

21 
/djfk'/ :s'n klZrd s'nf] ;Dd sfnf]kq] ;fy} cf5fdjf;L ;8s 

:t/pGgtL 

1000000 ठेक्का 973841.45 छैन 

22 3f]nf u/s6\6f k'n b]lv s]/faf/L hfg] ;8s sfnf]kq] -e'uf]n tkm{_ 1000000 ठेक्का 973934.45 छैन 

23 
b]jsf]6fsf] k"j{ ef]h/fhsf] 3/ b]lv cd/axfb'/sf] 3/ ;Dd ;8s 

sfnf]kq] 

1500000 ठेक्का 1498300.20 छैन 

24 j8f g+= $ sf] j8f sfof{no ejg  20000000 ठेक्का 10896786.91 छैन 

25 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  6346630 ठेक्का 5028372.55 छैन 

26 cf}wf]lus u|fd lgdf{0f -sDkfp08 afnsf] sfo{_ 9200000 ठेक्का 8962015.11 छैन 

27 
xlb{of @ g+= sf] ;Dk'0f{ 6f]ndf kSsL gfnf lgdf{0f ;lxtsf] 9n lgsf; 

ug]{ 

2500000 ठेक्का 1670325.30 छैन 

28 ldgLags6\6Lsf] !%)) ld= sfnf] kq] af6f]df kSsL gfn lgdf{0f ug{  2500000 ठेक्का 2432674.55 छैन 

29 
afx'g 8fF8fdf ux'dtLsf] 3/ b]lv /lagsf] 3/ ;Dd #)) dL sf] af6f] 

sfnf]kq]  

1000000 ठेक्का 956916.49 छैन 

30 ;jf{l· 0f ljsf; d~r b]vL blIf0f 8fF8f6f]n af6f]  1000000 ठेक्का 654834.44 छैन 

31 uf]n3f6 rs|ky l/+u/f]8 b]lv k'/fgf] ufpF hf]8\g] af6f] sfnf]kq]  1000000 ठेक्का 956916.46 छैन 

32 ltnsfgfvf]nfdf shj] sne6{ lgdf{0f  5643361 ठेक्का 3498387.74 छैन 

33 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  3886920 ठेक्का 2902140.60 छैन 

34 
d';x/ 6f]n sfnf]kq] c:g}of / Hof]tL df=lj klZrd lzjfno blIf0f 

;8s -!&M#_ 

2000000 ठेक्का 1406393.20 छैन 

35 rf/kfnf sr/f/ l;+rfO gx/ lgdf{0f 1000000 ठेक्का 623885.43 छैन 

36 c:g}of cfbz{ SofDk; k"jf{wf/ lgdf{0f 4955000 ठेक्का 3445134 छैन 

37 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  3886920 ठेक्का 2902140.60 छैन 
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38 sflnsf6f]n ;8s sfnf]kq] 1800000 ठेक्का 1237779.40 छैन 

39 cf]nlDkg ky, x]Nykf]i6 nfOgb]lv a]tnf}/L ;8s sfnf]kq] 2000000 ठेक्का 1235610 छैन 

40 b]p/fnL rf]s b]lv k'j{ zfGtLrf[s ;8s sfnf]kq] 1700000 ठेक्का 1174543.47 छैन 

41 a}/fugfy xf6ahf/ lgdf{0f tyf Joj:yfkg cfof]hgf 5000000 ठेक्का 4853530.92 छैन 

42 :jf7L vfg]kfgL 1500000 ठेक्का 1499654.79 छैन 

43 d+ungu/ ;8s sfnf]kq] tyf b'j{ tkm{ afn lgdf{0f  1000000 ठेक्का 973608 छैन 

44 df]xg rf}w/Lsf] 3/ b]lv vfg]kfgL x'b} dx]z cof{nsf]  3/ ;Dd sfnf]kq] 1000000 ठेक्का 973606 छैन 

45 lzjdGbL/ b]lv blIf0f ;8s sfnf] kq]     1000000 ठेक्का 970051.98 छैन 

46 
u'Nd]nL zfGtL6f]n tkfp sNe6{ b]lv klZrd v]nd}bfg hfg] ;8s sfnf] 

kq]  

1000000 ठेक्का 973844.96 छैन 

47 ldnrf]s b]lv vv/Ljf/L 8f8f6f]n;Ddsf] ;8s sfnf] kq] 1000000 ठेक्का 970051.98 छैन 

48 
s]/jfgL afaf ab{uf]l/of cffdf ;d'x ejgsf] pQ/tkm{ / an'xjf ld>f}nL 

h]8\g] af6f] sfnf]kq] 

1900000 ठेक्का 1844640.01 छैन 

49 nfx'/] 6f]n ;8s sfnf]kq] -e'uf]n / hg;+Vof_ 1000000 ठेक्का 973119.65 छैन 

50 s]/jfgL an'jf ;8s sfnf]kq] -e'uf]n hg;+Vof_ 2000000 ठेक्का 1311744.96 छैन 

51 lkknaf]6af6 afafab{uf]l/of hfg] af6f] 1000000 ठेक्का 974083.94 छैन 

52 x/s6\6fhgtf lg=df=lj= sf] k'j{ tkm{ hfg] af6f] sfnf]kq] / gfnL lgdf{0f   1000000 ठेक्का 903588.27 छैन 

53 gljg6f]n pQ/ 1fgHof]tL hfg] ;8s  1000000 ठेक्का 973094.93 छैन 

54 1fgHof]tL j8f sfof{no ;8s -;8s af]8{df yk_ 1000000 ठेक्का 973562.33 छैन 

55 gljg6f]n klZrd ;8s  1000000 ठेक्का 973094.93 छैन 

56 e'dxL xf6afhf/ lgdf{0f tyf Joj:yfkg cfof]hgf 25000000 ठेक्का 0 छैन 

57 a8]/f rf]s b]lv pQ/ tkm{ bf]xf]/f] gfnf ;lxt ;8s sfnf]kq] 4000000 ठेक्का 2709171.60 छैन 

58 a8]/f rf]s b]lv pQ/ ;8s 1000000 ठेक्का 671200.43 छैन 

59 a8]/f rf]s b]lv blIf0f 3\o'8Nnf ;8s dd{t 3000000 ठेक्का 2198011.93 छैन 

60 x]Nykf]i6 ejg lgdf{0f  3886920 ठेक्का 2897564.10 छैन 

  ठेक्का िफा कोसhDdf 214251116   143430543.86    
 1 पार्सनर्रिोलिडक ममयि 900000 उ.ि. 1010545.80 छैन 

2 दिुाय मसन्त्दर मिरोन्निी (निदिुाय िोल) 200000 उ.ि. 220971.20 छैन 

3 नदिुा िडक कालाेेपर े 950000 उ.ि. 1075243.54 छैन 

4 िन, िािािरण िर्था सिपद व्यिमर्थापन (प्रत्र्ेक िडाको १/१ लाख) 100000 उ.ि. 112127.85 छैन 

5 दोरदोरे-बुर्द्निर अधुरो ििबन्त्धन सनमायण िर्था मािी क्रफसलङ 200000 उ.ि. 224255.56 छैन 

6 महलपोखरी होममिे िामुदासर्क भिन सनमायण एिं अन्त्र् भिनहरु 

रंिरोिनकार्यक्रम 

1000000 उ.ि. 1098236.78 छैन 

7 सिर्द्ार्थय सििुिदन देसख हटरदत्तकाेे घर िम्म िडक कालाेेपरे 500000 उ.ि. 593662.64 छैन 

8 कासलका दिुाय मसन्त्दर सनमायण 500000 उ.ि. 833328.80 छैन 

9 भिििी मा. सि.सिद्यालर्को पूिायधर सिकाि सनमायण 2500000 उ.ि. 2754359.54 छैन 

10 बमिी सिकाि प्लटिङमा खानेपानी पाइप सबमिार 200000 उ.ि. 220374.95 छैन 

11 बासल्मकी प्रा सि बाउण्डरी बाल सनमायण 200000 उ.ि. 219926.78 छैन 

12 असै्नर्ा आदयश बहुमुखी क्र्ाम्पि 2000000 उ.ि. 2194031.83 छैन 

13 लाेैकेश्वर बैरािनार्थ खानेपानी 500000 उ.ि. 551150 छैन 

14 असै्नर्ा उपल्लो चौपारी पसिम पट्टी मर्ालोट्युििेल जडान 500000 उ.ि. 579929.50 छैन 

15 लौकेश्वर बैरािनार्थ खानेपानी पाइप लाइन सिमिार 3800000 उ.ि. 4191822.05 छैन 

16 hghfu[lt lg=df=lj= 100000 उ.ि. 0 छैन 

17 अरसनको मा. सि. भौसिक पिूायधार सनमायण 4500000 उ.ि. 5186753.46 छैन 

18 कासलका िोलमा रहको अधरुो कासलका मसन्त्दर मिरोन्निी 200000 उ.ि. 220613.54 छैन 

19 बैरािनार्थ मसन्त्दर पिूायधार, िुनिल ८ 1000000 उ.ि. 1106466.08 छैन 

20 छडेनी िामुदासर्क भिन पिूायधार सनमायण 500000 उ.ि. 584163.82 छैन 

21 प्रििी मा. सि. कम्पाउण्ड िाल सिसि क्र्ामरा िर्था इ-हासजरी 1300000 उ.ि. 1649921.68 छैन 

22 िााँिर माई मसन्त्दर सनमायण 300000 उ.ि. 345093.07 छैन 

23 िैंडाखाल चोकदेसख पसिम सशिमसन्त्दरिोल जाने मुल िडकको पक्की 

नालीसनमायण 

1000000 उ.ि. 1101359.84 छैन 

24 सिसभन्न लसक्षि िियको आर्मुलक िर्था िीपमुलक िासलम िंचालन 100000 उ.ि. 110250 छैन 

25 कान्त्छीिाेेला ढल सनकाि 2400000 उ.ि. 1829993.56 छैन 

26 बलहुिा देसेख कल्भिय िम्म िडक कालाेेपरे 700000 उ.ि. 815200.68 छैन 

27 बािो ममयि (भडरी, जिायहा कर्ति िडक, धुरकोि फेदी) 1100000 उ.ि. 1244546.62 छैन 

28 जिन्नार्थ मा. सि. भिन सनमायण 1000000 उ.ि. 1138853.39 छैन 

29 जिन्नार्थ मा.सि. को जग्िा व्यिमर्थापन र नाली सनमायण 1500000 उ.ि. 1652614.21 छैन 

30 जनिा सनमासि पूिय िडकमा पक्रक्क नासल सनमायण 360000 उ.ि. 359974.73 छैन 

31 जनिा सन  मा सि हरकट्टा 2280000 उ.ि. 3821793.02 छैन 

32 नसिनिाेेलकाेे पक्की नाली सनमायण 800000 उ.ि. 1351856.09 छैन 

33 प्रिापपुर देसख कल्भिय चाेेक िम्म िडक कालाेेपर े 1400000 उ.ि. 1694078.87 छैन 

34 भिौडी पसिम बािो कालोपर े 500000 उ.ि. 588514.33 छैन 

35 माला बनाउन ेिासलम हरकट्टा 100000 उ.ि. 167730 छैन 

36 िन्त्िोसिमा बाल उद्यान पूिायभार 500000 उ.ि. 554415.69 छैन 

37 सिद्दार्थयिोल कालोपर े 491000 उ.ि. 552109.98 छैन 

38 कृसि िेिा केन्त्र भुमही ममयि 750000 उ.ि. 772904.40 छैन 
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39 िुन्त्दर बमिी जीिन डााँडामा कल्भिय सनमायण 500000 उ.ि. 634684.72 छैन 

  pkef]Qmftkm{sf] hDdf 37431000   43363858.60    
१६ कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख: सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि अनमुान 

िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कश्चन्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र नेपाल सरकार 
अथामन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार् अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् 
साना तिना खचा ३ प्रतिशि भन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ।कार्ाालर्बाट र्ोजना 
कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 2.5 प्रतिशिका दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको 
छ।र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडागरी राख्नपुनेमा राख्नगेरेको 
छैन। 

 

१७ सावाजतनक परीक्षर् –स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम स्थानीर् िहले सावाजतनक 
सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामाश्चजक परीक्षर् अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् 
र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोश्चजमको कार्ा भएको पाइएन।सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक 
कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदाश्चशिाको प्रबर्द्ान गने कार्ामा बाधा पने देश्चखन्छ।अिः ऐन अनसुार सावाजतनक 
सेवा प्रवाहको प्रभावकाररिा सम्बन्धमा सावाजतनक पररक्षर् र सावाजतनक सनुवुाइ गनुा पने देश्चखन्छ । 

 

१८ भ्रमर्खचा: लशु्चम्बनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोश्चजम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देश्चखएका व्र्होराहरु देहार् बमोश्चजम छन ्. 

 अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनश्चिि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेश्चखएको। 

 तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको। 

 भ्रमर् पिाि िेर्कए बमोश्चजम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा 
भकु्तानी गने गरेको। 

अिःस्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देश्चखर्ो।त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनुसक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

१९ प्रकोप व्र्वस्थाप कोष र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
19.1 सतमति गठन- र्वपद् जोश्चखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐनमा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले बढीमा १५ 

जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुा पने व्र्वस्था छ। पातलकाले ऐनमा 
िोर्कए बमोश्चजमको सतमति गठन गरेको छ ।  

 

19.2 कार्ार्ोजनाः र्वपद जोश्चखम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २-१७ जोश्चखम 
न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली २०७६ को तनर्म ८ मा स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन,  प्रदेश 
र्वपद व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट / कार्ाकारी / किाव्र् र अतधकार पररषद, सतमतिको काम 
स्वीकृि एर्ककृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनु ेगरी स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन र्ोजना 
िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने, र्वपद पवुा सवै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउन,े बजेट र्वतनर्ोजन गने, 

लगाउन,े प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने सतमति गठन गने, िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति 
गठन गने, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपb ;'चना प्रर्ाली र्वकास र सञ्चालन, नगरेको अनगुमन गने 

सर्हिको कार्ा र्ोजना िर्ारी, कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम, घरपररवारको पर्हचान 

गने गराउन ेसम्बन्धी व्र्वस्था छ।पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरु गराउनपुदाछ। 

 

19.3 र्वपद व्र्वस्थापन कोष– र्वपद जोश्चखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४, को दफा २३ मा   
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र्वपद व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 

िथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कए बमोश्चजम हनु े

व्र्वस्था छ।पातलकाले गि र्वगि वषामा रु ३ लाख ७४ हजार २७० को र्वपद व्र्वस्थापन कोष खडा 
गरेकोमा र्ो वषा कोतभड महामारी फैतलए पिाि सोही कोषबाट कार्ाान्वर्न गरेको देश्चखर्ो।अि ऐन 

अनसुार तनर्म बनाएर र्वपद्को जोश्चखम न्र्तुनकरर् गररन ुजरुरी देश्चखन्छ। 

19.4 वार्षाक प्रतिवेदन र्वपद जोश्चखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐनको दफा २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी श्चजल्ला र्वपद व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद व्र्वस्थापन कार्ाकारी 
सतमति समक्ष पेस गनुापन ेव्र्वस्था छ।पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी सम्वश्चन्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन।ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ। 

 

20 सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर् उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरको सरकारी, 
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पश्चत्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ।िर 
पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पश्चत्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको अतभलेख 
राखेको पाइएन।अिःपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पश्चत्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर्का 
लातग समेि अतभलेख व्र्वश्चस्थि गररनपुने देश्चखन्छ। 

 

21 पेश्की बाकँी:- सावाजतनक खररद िथा र्वश्चत्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ अनसुार 
तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ददएको तनमाार् पेश्की सोही तनर्मावली अनसुार फछौट गरेको 
हनुपुदाछ । आतथाक वषाको अन्ि आषाढ मशान्िसम्म रु ४१०३३०१५।०० पेश्की बाँकी 
रहेकोमा कार्ाालर्को तमति २०७७।१२।३ को परबाट २०७७ आषाढ मर्हनाभन्दा 
पछाडी आ व २०७७।७८ मा रु २५०४००००।०० फर्छ्यौट भएकोले सोसमेि 
लेखापरीक्षर् गरर ददन लेश्चख आएकोले सोसमेि लेखापरीक्षर् गरर पेश्की बाँकी कार्म 
गररएन । कार्ाालर्ले देहार् अनसुार गिवषासम्म रु  36,548,831.95  पेश्की बाँकी 
रहेकोमा र्ो वषा रु  15,993,015  थप भइ रु  52,541,846.95 बाँकी रहेको र्ववरर् पेश 
भएको छ ।  गि वषाको पेश्की रु  36,548,831.95 र मोर्वलाइजेशन पेश्की रु १३९०९४६८ 
फर्छ्यौट गररन ुपदाछ ।ससाथै आतथाक वषाको अन्िसम्म फछौंट नभई बाँकी रहेको अग्नी 
इन्कपोरेटेडको नाममा रहेको पेश्की तनर्मानसुार असूल फछौंट गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  2,083,547 
 qm=

;= 

cf= a= gfd y/ 7]ufgf p2]Zo ut cf=a= 

;Ddsf] 

k]=km= x'g 

afFsL 

rfn' aif{df 

yk 

s'n k]ZsL 

1 @)$%÷$^ uf]kfn axfb'/ /fodfemL – e"=k"= 

k|wfgkGr 

;'gjn $ uf=lj=;= ejg 10,800            10,800  

2 @)$^÷$& kbd axfb'/ v8\sf– e"=k"= j8f 

cWoIf 

;'gjn ! uf=lj=;= ejg     1,500              1,500  

3 @)$^÷$& /fd;hg sj/ ;'gjn @           

1,000  

            1,000  

4 @)$^÷$& e'jfgGb a:ofn ;'gjn 

!) 

    1,250              1,250  

5 @)$^÷$& 6]s gf/fo0f ;'j]bL – tfTsflng 

uf=lj=;= ;lrj 

  e|d0f eQf        500                500  

6 @)$^÷$& t]h axfb'/ u'?ª ;'gjn *   2,000              2,000  

7 @)$^÷$& r'/fd0fL a:ofn ;'gjn ! sNe6{ dd{t   4,825              4,825  

8 @)$^÷$& k"0f{ axfb'/ zfxL ;'gjn ^ k'n lgdf{0f    1,000              1,000  

9 @)$^÷$& /fd k|;fb 1jfnL ;'gjn & l;+rfO{ afFw    18,000            18,000  

10 @)$^÷$& uf]ljGb sFj/ ;'gjn & of]hgf        

22,000  

          22,000  

11 @)%!÷%@ xl/nfn kf08] ;'gjn ^ ;8s u|fe]n           

7,600  

            7,600  

12 @)%!÷%@ lzn axfb'/ kxf/L ;'gjn $ sNe6{         

14,000  

          14,000  

13 @)%!÷%@ bdgWjh 7s'/L ;'gjn # ;8s u|fe]n        

23,750  

           23,750  

14 @)%@÷%# xl/nfn kf08] ;'gjn ^ sNe6{ lgdf{0f          

4,400  

           4,400  

15 @)%@÷%# g]kfn 6]lnsd e}/xjf w/f}6L          

5,000  

            5,000  

16 @)%@÷%# e'd axfb'/ yfkf ;'gjn * cf}ifwL vr{          

1,000  

            1,000  

17 @)%@÷%# e'jfgGb a:ofn ;'gjn 

!) 

ljBfno kmlg{r/          

4,750  

            4,750  
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18 @)%@÷%# g/ k|;fb uf}rg ;'gjn # ;8s u|fe]n         

10,000  

          10,000  

19 @)%@÷%# /fd axfb'/ k5fO{ ;'gjn $ ;8s u|fe]n        

20,000  

          20,000  

20 @)%@÷%# wg axfb'/ yfkf ;'gjn % sNe6{ lgdf{0f          

5,000  

            5,000  

21 @)%$÷%% dx]Gb| clwsf/L lzjzlQm 

O6\6f 

pBf]u 

uf=lj=;= sDkfp08 7,800              7,800  

22 @)%$÷%% kfx'g k|;fb sjF/ ;'gjn & sf7]k'n  5,000              5,000  

23 @)%$÷%% l6s' /fgf ;'gjn $ vfg]kfgL    10,000            10,000  

24 @)%^÷%& nfn k|;fb ltjf/L ;'gjn & ;8s u|fe]n    9,495             9,495  

25 @)%^÷%& ;/:jtL yfkf ;'gjn $ ;8s dd{t   3,000              3,000  

26 @)%^÷%& g}g axfb'/ a:g]t ;'gjn ^ k'n dd{t  600                 600  

27 @)%^÷%& k|]dnfn kf08] ;'gjn ^ of]hgf    3,000              3,000  

28 @)%^÷%& Clif/fd e'iffn ;'gjn # ljBfno sDkfp08   8,000              8,000  

29 @)%&÷%* ;/:jtL yfkf ;'gjn $ ;8s dd{t    2,000              2,000  

30 @)%&÷%* km'n;/f e6\6/fO{ ;'gjn 

!) 

k|ltIffno lgdf{0f   5,000              5,000  

31 @)%&÷%* r'/f axfb'/ ;fsL{ ;'gjn $ ;8s u|fe]n    6,825              6,825  

32 @)%&÷%* l908'gfy sj/ ;'gjn & gbLlgoGq0f 19,500            19,500  

33 @)%&÷%* k|]dnfn kf08] ;'gjn & t6aGw lgdf{0f  19,750            19,750  

34 @)%(÷^) gfy' k|;fb rf}w/L ;'gjn & of]hgf   5,000              5,000  

35 @)%(÷^) d=s=b]= df=lj= ;'gjn $ Pg]S; ejg   15,000            15,000  

36 @)%(÷^) s'n k|;fb kf}8]n ;'gjn ^ t6aGw lgdf{0f  9,750              9,750  

37 @)%(÷^) lbn axfb'/ yfkf ;'gjn 

!) 

jg ;+/If0f     10,668             10,668  

38 @)^)÷^! Zofd k|;fb sdf{rfo{ ;'gjn ! j[Iff/f]k0f    4,000             4,000  

39 @)^)÷^! hgHof]lt k|f=lj= ;'gjn & lj=;= cg';fg  3,000              3,000  

40 @)^@÷^# z'qm axfb'/ nfdf ;'gjn ^ ;8s u|fe]n  15,858            15,858  

41 @)^@÷^# cfocfh{g ;xsf/L o'j/fh uf}td ;'gjn * ;xsf/L ejg lgdf{0f  6,000              6,000  

42 @)^%÷^^ Hof]lt df=lj= ;'gjn & afnaflnsf sNof0f sfo{qmd  6,000              6,000  

43   k~r/Tg k|f=lj ;'gjn @ ejg dd{t  60,000            60,000  

44   vfg]kfgL p=;= :jf7L    143,800          143,800  

45   /fd arg ofbj :jf7L    1,500              1,500  

46   lrGtfd0fL yf? :jf7L   1,500              1,500  

47   pT/fo0f vfg]kfgL p=;= :jf7L   110,000          110,000  

48   vflnb cxdb :jf7L     8,000              8,000  

49   u|fld0f vfg]kfgL p=;= :jf7L     25,000            25,000  

50   9sfj ;dGjo ;ldlt :jf7L     20,000            20,000  

51   ;'of]{bo ;d'bflos d~r :jf7L    5,000              5,000  

52   o1 k|;fb kf08] :jf7L     10,000            10,000  

53   hob'u]{ ;8s lgdf{0f p=;= :jf7L     10,712             10,712  

54   ?k gf/fo0f rf}w/L :jf7L    20,000            20,000  

55   kf/;gfy adf{ :jf7L     5,000              5,000  

56   k|ult df=lj= :jf7L     100,000          100,000  

57   vfg]kfgL p=;= :jf7L    50,000            50,000  

58   x'dgfy Gof}kfg] /fdgu/ af6f] u|fe]n 25,000            25,000  

59   /fd cwf/] ofbj /fdgu/ dlGb/ lgdf{0f  52,764            52,764  

60   sNkgf s08]n /fdgu/    25,000            25,000  

61   ;fj{hlgs k|f=lj= /fdgu/   60,000            60,000  

62   u+uf axfb'/ ;'gf/ /fdgu/    40,000           40,000  

63   /fd gu/ o'jf Snj /fdgu/    30,000            30,000  

64   OGb| k|;fb 9'd|] /fdgu/ af6f] u|fe]n           

15,000  

          15,000  

65   cf]dsflh u'?ª /fdgu/ af6f] u|fe]n           

25,000  

          25,000  

66   wg/fh Gof}kfg] /fdgu/ af6f] u|fe]n             

4,000  

           4,000  

67   ckfª\u k'g{:yfkgf s]Gb| /fdgu/             

18,000  

          18,000  

68   /d]z /fgf du/ /fdgu/ cfbLjf;L hghftL sfo{qmd           

55,000  

          55,000  

69   808kfgL a:ofn /fdgu/              

12,000  

          12,000  

70   /fO{lhª :6f/ afn Snj /fdgu/               

5,000  

            5,000  

71   /fdgu/ v]ns'b ljsf; ;ldlt /fdgu/ v]ns'b         

100,000  

        100,000  

72   lbks e6\6/fO{ /fdgu/ j[Qlrq lgdf{0f           

90,000  

          90,000  

73   x'dsfGt kf}8]n /fdgu/ af6f] u|fe]n           

80,000  

          80,000  

74   df]x/ k|;fb rf}w/L yf? /fdgu/             

99,000  

          99,000  

75   ;fd'bflos d]nldnfk /fdgu/           

100,000  

        100,000  

76   zflGt ;ldlt df]x/ k|;fb rf}w/L 

yf? 

/fdgu/             

50,000  

          50,000  

77 @)&$÷&% ;'gjn ;fd'bflos l;sfO{ s]Gb| ;'gjn sfo{qmd         

200,000  

        200,000  

78 @)&$÷&% ho>L k|f=lj= ;'gjn !! sfo{qmd            

61,509  

          61,509  

79 @)&$÷&% g]kfn ljB't k|flws/0f k/f;L ljB'lts/0f       

1,658,427.

95  

      

1,658,427.95  
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80 @)&%÷&^ sdf{rfo{ sG:6«S;g kfNkf         

1,238,998  

      1,238,998  

81 @)&%÷&^ Go" 8«fug cla{6 OlGhlgo/Lª sf7df08f}+                         

-    

                      

-    
82 @)&%÷&^ dxfnIdL P08 sDkgL sf7df08f}+                         

-    

                      

-    
83 @)&%÷&^ :jR5Gb vfgL h]=eL= sf7df08f}+       

31,600,000  

    31,600,000  

84 @)&%÷&^ lhNnf ;xsf/L ;+3 gjnk/f;L gjnk/f;

L 

                        

-    

                      

-    
85 @)&^÷!!÷@! cUgL OGsfkf]{/]6]8 k|f=ln= sf7df08f}+                         

-    

   2,083,547      2,083,547  

86 @)&&÷@÷& gy{ ;fpy OGhLlgo/Lª ;le{; 

k|f=ln= 

sf7df08f}+ :jf:Yo ;+:yf lgdf{0f @, #, ^, & र !#                       

-    

    2,680,239      2,680,239  

87 @)&&÷@÷& cleoGtf sG:6«S;g k|f=ln= ?kGb]xL :jf:Yo ;+:yf lgdf{0f $                       

-    

      502,837         502,837  

88 @)&&÷@÷!! ;ld/ sG:6«S;g /fdu|fd gb'jf6f]n hf]8\g] ;8s, ;'gjn !                       

-    

     500,000        500,000  

89 @)&&÷@÷!! ;ld/ sG:6«S;g /fdu|fd v'6x6 hfp6f]n pQ/fo0f ;8s, 

;'gjn @ 

     -          360,000        360,000  

90 @)&&÷@÷@* ;ld/ sG:6«S;g /fdu|fd afnd}qL l;sfO{s]Gb| hfg] ;8s, 

;'gjn ! 

                      

-    

     860,000        860,000  

91 @)&&÷@÷#@ gy{ ;fpy OGhLlgo/Lª ;le{; 

k|f=ln= 

sf7df08f}+ ax'p2]ZoL ;efxn                       

-    

      688,596        688,596  

92 @)&&÷#÷@ g]kfn ljB't k|flws/0f k/f;L ags6\6L vfg]kfgL                       

-    

     358,595        358,595  

93 @)&&÷#÷@! cleoGtf sG:6«S;g k|f=ln= ?kGb]xL j8f sfof{no ejg lgdf{0f                       

-    

      792,251         792,251  

94 @)&&÷#÷@! yfkf sG:6«S;g   lxnkfs{ lgdf{0f                       

-    

     500,000        500,000  

95 @)&&÷#÷@@ gy{ ;fpy OGhLlgo/Lª ;le{; 

k|f=ln= 

sf7df08f}+ a8]/frf]s blIf0f 3\o'8Nnf ;8s, 

;'gjn !# 

                      

-    

      688,596        688,596  

96 @)&&÷#÷@# j'4e"ld sG:6«S;g   a}/fugfy xf6ahf/                       

-    

      394,169        394,169  

97 @)&&÷#÷@% gy{ ;fpy OGhLlgo/Lª ;le{; 

k|f=ln= 

sf7df08f}+ :jf:Yo ;+:yf lgdf{0f                       

-    

       311,022         311,022  

98 @)&&÷#÷@* ;ld/ sG:6«S;g /fdu|fd cf}Bf]lus u|fd lgdf{0f                       

-    

     740,456        740,456  

99 @)&&÷#÷#) cf]dj'4 OGhLlgol/ª k|f=ln=   e"dxLxf6ahf/                       

-    

   3,000,000     3,000,000  

100 @)&&÷#÷#) ;ld/ sG:6«S;g /fdu|fd cf}wf]lus u|fd lgdf{0f                       

-    

     740,456        740,456  

101 @)&&÷#÷#) cleoGtf sG:6«S;g k|f=ln= ?kGb]xL j8f sfof{no ejg lgdf{0f                       

-    

      792,251         792,251  

    s'n       36,548,831.95   15,993,015   52,541,846.95   
22 कोतिड-१९समहामारीतनयन्त्रणतर्च   
22.1 जोश्चखम आंकलन र पूवािर्ारीः कार्ाालर्ले कोतभड-१९ माहामारी तनर्न्रर्का लातग पूवा िर्ारी 

तनर्न्रर् र रोकथामका लातग कार्ार्ोजना बनाएको हनु ुपदाछ । िर कार्ाालर्ले माहामारीबाट हनुे 
जोश्चखम आकँलन िथा माहामारी पतछ तनर्न्रर् र रोकथामका लातग कार्ार्ोजना बनाएको   
देश्चखएन । कोतभडका शंकास्पद व्र्श्चक्तहरुको वरृ्र्द्को पररश्चस्थति अनसुार क्वारेन्टाईन बनाउने¸ थप 
क्वारेन्टाईन तनमाार् गने र कोतभड पोजेटीभ देश्चखन थालेपतछ आईसोलेशन केन्द्रको तनमाार् गरेको 
जानकारी प्राप्त भर्ो । 

 

22.2 कोष िथा बजेट पररचालनः कार्ाालर्ले कोतभड महामारी तनर्न्रर्को लातग संघ¸ प्रदेश िथा 
अन्र्रबाट संकतलि रकमको कोष स्थापना गरी बजेट पररचालन गरेको हनु ुपदाछ । कोतभड-१९ माहामारी 
तनर्न्रर्का लातग प्रदेश सरकारबाट रु. १५ लाख¸ नगरपातलकाबाट रु. ८० लाख¸ पूवााधार साझेदारीबाट रु. 
४००७५५२.०० र अन्र् व्र्श्चक्त िथा संस्थाबाट संकतलि रु. ४५५४७०३.००¸ गिको अ.ल्र्ा. 
३७४२७०.०० समेि रु. १८४३६५२५.०० मध्रे् खचा रु. ११९२७९२७.२५ भई मौज्दाि रु. 
६५०८५९७.७५ बाँकी रहेको देश्चखर्ो । कोतभड तनर्न्रर्का लातग संकतलि कोषको ६४.७० प्रतिशि रकम 
खचा भई ३५.३० प्रतिशि रकम उपभोग गरेको देश्चखएन । 

 

22.3 क्वारेश्चन्टन र आइसोलेशन व्र्वस्थापन कार्ाालर्ले कोतभड १९ को जोश्चखमर्कु्त नागररकको 
व्र्वस्थापनको लातग क्वारेश्चन्टन िथा आइसोलेशन संचालन गने मापदण्ड बनाएको हनु ु पदाछ । 
कार्ाालर्ले सशस्त्र प्रहरी बलको र्शु्चक्त िातलम महार्वद्यालर्मा टेण्ट राखेर र ित्पिाि महाकर्व 
देवकोटा क्र्ाम्पसमा नगर स्िरीर् क्वारेण्टाईन िर्ार गरी क्रमशः १७१ जना राश्चखएको र 
शंकास्पदको संखर्ा बढ्दै जाँदा १३ वटै वडाका १६ स्थानमा क्वारेण्टाईन स्थापना गरी ६३५ 
जनालाई राखेको¸ त्र्स्िै संक्रमर् परु्ष्ट पिाि नगरपातलकाको बालमैरी तसकाई केन्द्रमा आईसोलेशि केन्द्र 
सञ्चालन गरेको र शंकास्पद व्र्श्चक्तहरुको संखर्ा बढ्दै गएपिाि २०७७ असोजदेश्चख देवकोटा मा.र्व. भवनमा 
एर्ककृि क्वारेन्टाईन संचालन गरेको जानकारी प्राप्त भर्ो । कार्ाालर्ले क्वारेन्टाईन व्र्वस्थापनमा देहार् 
अनसुार ९७२६९१.०० खचा गरेको देश्चखर्ो ।  

गो.भौ.नं. र तमि खचा रु. 
३५-२०७७/३/१२ ३६६८४६.०० 
४१-२०७७/३/२१ १५६९७५.०० 
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३२-२०७७/२/३२ १९७२६७.०० 
४२-२०७७/३/२१ २१६७२८.०० 
४७-२०७७/३/२३ ३४८७५.०० 
जम्मा ९७२६९१.०० 

 

22.4 राहि र्विरर् र खररद प्रर्क्रर्ाकार्ाालर्ले राहि र्विरर्का लातग कार्ार्वधी िर्ार गरी र्विरर् 
गरेको हनु ुपदाछ । कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर्को क्रममा प्रति प्र्ाकेट २५ के.जी. चामल¸ २ के.जी. 
नून¸ सोर्ातबन १ के.जी.¸ ५के.जी. श्चचनी¸ ५के.जी. रहरको दाल¸ िेल १ तलटर िथा नहुाउने र 
लगुाधनुे साबनु २/२ गोटाका दरले वडा कार्ाालर्हरुले िर्ार गरेको न्रू्न आर् भएका अति र्वपन्न  
पररवार िथा श्रतमकहरुको सूचीलाई आधार तलएर नगरपातलकाले राहि पाकेट र्विरर् गरेको 
जानकारी भएको छ । राहि र्विरर्का लातग खररद गररने दररेट कार्ापातलकाबाट पाररि गराएको 
देश्चखर्ो । कार्ाालर्ले राहि र्विरर्का लातग खररद गने खाद्यान्न  सामाग्रीहरु खाद्य संस्थान (साल्ट 
टे्रतडङ्ग) जस्िा तनकार्बाट खररद नगरी तनजी क्षेरबाट खररद गररएका सामाग्रीहरुको गरु्स्िर 
परीक्षर् गरेको नदेश्चखएकोले न्रू्न गरु्स्िरको खाद्यान्न  खररद हनुे जोश्चखम रहेको देश्चखर्ो । अिः 
खाद्य सामाग्री खररद गदाा प्रतिष्पधाात्मक प्रर्क्रर्ाबाट खररद गरी गरु्स्िर परीक्षर् पिाि मार 
प्रर्ोगमा ल्र्ाईन ुपदाछ ।  

गो.भौ. नं/तमति आपतुिा किााको नाम र्ववरर् रकम रु. 
५-२०७७/१/४ सपुर फुड प्रोडक्ट सोर्ा मस्र्ौरा १२५५२६.०० 

६-२०७७/१/४ न्रू् पर्वरा स्टोसा िेल/श्चचनी ८७०२००.०० 
७-२०७७/१/४ शभु धनलक्ष्मी खाद्य भण्डार दाल ६०३५००.०० 
8-२०७७/१/५ ओम श्चशवसाइ स्टोसा साबनु १५५९६.०० 
९-२०७७/१/५ आरति एग्रो इण्डर्िज साँवा मन्सलुी चामल १४०००००.०० 
११-२०७७/१/१४ आरति एग्रो इण्डर्िज साँवा मन्सलुी चामल ५३१४००.०० 
१७-२०७७/१/२४ आरति एग्रो इण्डर्िज श्चजरा मसीना चामल २२८४३५६.०० 
१८-२०७७/१/२४ न्रू् पर्वरा स्टोसा िेल/श्चचनी ६९०३६२.०० 
१९-२०७७/१/२४ धनलक्ष्मी स्टोसा दाल/नून ५७८३५५.०० 
२१-२०७७/२/७ ओम श्चशवसाइ स्टोसा साबनु ११४०४२.०० 
 जम्मा  ७२१४३३७.००  

 

22.5 आशंर्कि व्र्श्चक्तहरुको तनगरानी, स्वास्थर् परीक्षर्, केश इन्भेर्ष्टगशेन एण्ड कन्ट्याक्ट टे्रतसङ कोतभड-
१९ को जोश्चखम रहेका आसंर्कि व्र्श्चक्तहरुको तनगरानी, स्वास्थर् परीक्षर्, केश इन्भेर्ष्टगेशन एण्ड 
कन्ट्याक्ट टे्रतसङ्गको कार्ा प्रभावकारी रुपमा भएको हनुपुदाछ । कार्ाालर्ले कन्ट्रर्ाक्ट टे्रतसङ्गका 
लातग २ वटा र्टम गठन गरेको जनाएिापतन उक्त र्टमले कार्ासम्पादन प्रतिवेदन िर्ार गने 
नगरेकोले र्वश्लषेर् गना सर्कएन । कार्ाालर्ले कन्ट्रर्ाक्ट टे्रतसङ्ग गदाा संघीर् मापदण्ड अनसुार गने 
गरेको र क्वारेन्टाईनमा आएका सबैको स्वाब संकलन गरी र्पसीआर गराउने र कोतभड संक्रतमि 
परु्ष्ट भए जतिलाई आईसोलेशनमा राख्न ेर नेगेर्टभ देश्चखएकालाई घर पठाउने गरेको जानकारी प्राप्त 
भएको छ ।  

 

22.6 आइसोलेसन िथा डेतडकेटेड अस्पिाल कार्ाालर् क्षेरमा कोतभड डेतडकेटेड अस्पिाल नरहेकोले 
संक्रतमिलाई पररक्षर्कालातग लशु्चम्बनी प्रादेश्चशक अस्पिाल बटुवलमा पठाउने गरेको देश्चखर्ो । नगर 
क्षेरमा नगरपतलका¸ अन्िरगि बालमैरी तसकाई केन्द्रमा आईसोलेशन िर्ार गरी तसतमिलाई राख्न े
गरेको देश्चखर्ो ।  

 

22.7 औषतध र्कट िथा स्वास्थर् उपकरर् प्राप्ती, खररद एवं उपर्ोग कार्ाालर्ले आई सी र् ु बेड िथा  
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भेन्टीलेटर जस्िा स्वास्थर् उपकरर् खररद गरेको देश्चखएन । माहामारी तनर्न्रर्का लतग नगरक्षेरमा 
र्कटनाशक औषधी छका ने िथा मास्क¸ सेनीटाईजर िथा मलेररर्ा समेिका औषधी खररद गदाा रु. 
१२९९३९१.०० र स्वाब संकलनका लातग ५०० गोटा तभ टी एम खररद रु. २६८३७५.०० 
समेि रु. १५६७७६६.०० खचा लेखेको देश्चखर्ो । खररद गररएका सबै तभ टी एम समेि प्रर्ोग 
गरी क्वारेन्टाईनका ६३५ र समदुार् स्िरका १०२ जना समेि ७३७ जनाको स्वाब संकलन गरी 
पररक्षर् गरेको जानकारी गराएको छ । 

22.8 िमन्त्िर् ,अनिुमन व्यिमर्था र प्रसििेदन प्रणाली -स्थानीर् िहमा भएके माहामारी तनर्न्रर्मा संघीर् र 
प्रदेश कार्ाालर्ले अन्र् थप कार्ाहरु नगरेको र स्थानीर् एफ एम बाट सूचना प्रसारर् गने¸ प्रचार 
प्रसारका लातग माईर्कङ्ग र पोष्टर र्विरर् गने गरेको िथा संघीर् स्वास्थर् मन्रालर्मा अनलाईन 
प्रर्वर्ष्टबाट प्रतिवेदन गने गरेको पाईर्ो । 

 

 अनगुमन िथा सम्परीक्षर्– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने व्र्वस्था 
रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिको हनु ेव्र्वस्था छ । र्ो वषाको लेखापरीक्षर्को क्रममा सम्परीक्षर् भई गि बषासम्मको बाकँी बेरुज ु
तनम्नानसुार रहेको देश्चखएको छ ।                               

गि वषासम्मको बरेुजू  
(A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको बरेुजू 

(B) 

गि बषासम्मको बाकँी बेरुजू 

 (C=A-B) 

१४९२६१ 

 

५७३९७ ९१८६४ 

 

 

 अद्यावतधक वरेुज ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फर्छ्यौट गना बाँकी बरेुजकुो श्चस्थति देहार्अनसुार रहेको छ 

गि वषासम्मको बाँकी बेरुजू (A) र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको 
बेरुजू(B) 

र्ो वषा कार्म 
बेरुजू(C) 

संपरीक्षर्बाट कार्म 
बेरुजू(D) 

अध्र्ार्वधक बाँकी बेरुजू 

(E=A-B+C+D) 

१४९२६१ ५७३९७ १३१६२८ ० २२३४९२  
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 सनुवल नगरपातलका 

   
अनसूुची १ 

स्थानीर् िह सश्चन्चि कोषको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

- रु हजारमा _ 

क्र 
स 

स्थानीर् िह श्चजल्ला 

cfo व्र्र् 

मौज्दाि गि वषाको 
श्चजम्मेवारी सघ िथा प्रदेश अनदुान राजश्व बाडँफाँड  आन्िररक आर् अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूशँ्चजगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१ २ ३ ४ ५ ६  ७ ८ ९ १०  ११ 

१ सनुवल नवलपरासी ११३४५४ ४९२२२३ ९६२७६ १०५६६९ २६५०९२ १०७२७१४ ३०९७६१ ३२८९६८ २१११२८ ८४९८५७ २२२८५७ 

 

अनसूुची २ 
 बेरुजू वगीकरर् -र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार_ 

२०७६।७७ 

-रु हजारमा_ 
 

क्र 
स 

स्थानीर् 
िह 

श्चजल्ला 

प्रारखभभक वेरुज ू प्रनतक्रियािाट फयौट िााँकी िेरुजू िााँकी िेरुजू 

दफा सख्या 

रकम 

दफा सख्या 

रकम 

दफा सख्या 

रकम 

असुल  
गिुमपिे 

lgoldt ug'{kg]{ k]ZsL 

सैंद्दाखतत
क 

लगनत 

सैंद्दाखतत
क 

लगनत 

सैंद्दाखतत
क 

लगनतनत 

अनियनमत 

भएको 

प्रमाण  
कागजित 

 पेश 

 िभएको 

राजश्व 
लगत 
खजभमेवारी 
िसारेको 

सोधभ
िाम 

िगरेको 
जभमा कममर्ारी अतय जभमा 

१ सनुवल नवलपरासी 
८८ ३९ १३२०५४ 

 
४ ४२६ ८८ ३५ १३१६२८ ८९९५ 

४२८४४ ७७७०५ 
  

१२०५४९ 

 

२०८
४ 

२०८४ 

 

                                      अनसूुची ३ 
               अद्यावतधक बेरुजू   श्चस्थति        

 -रु हजारमा_ 
क्र स स्थानीर् िह श्चजल्ला गि वषाको बाँकी समार्ोजन र्ो वषा फर्ौट बाँकी र्ो वषा स प बाट कार्म भएको बेरुजू र्ो वषाको बेरुजू  कुल बाकँी बेरुजू 

१ सनुवल नवलपरासी १४९२६१ 
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