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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र 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) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 

 



Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

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

 
श्री नगर प्रमखुज्रू्, 
रेसङु्गा नगरपातलका, गलु्मी 
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको 
छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २० (३) र दफा २२ बमोर्जम कारवाहीको लातग 
अनरुोध छ । 

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

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवदेन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को 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 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि 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 सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी 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 प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम 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 पारदर्शािा 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 प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम 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 जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 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 अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि 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 ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 

 



  

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 

पर संखर्ाः 2078/79           
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श्री नगर प्रमखुज्रू्,  

रेसङु्गा नगरपातलका  
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्,गलु्मी । 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले रेसङु्गा नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससँग 
सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा 
र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षर्बाट रु.१ करोड ६० लाख ७६ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.२४ लाख ७१ 
हजार र प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु.९५ लाख ६१ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ४० लाख ४४ हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति 2077।1१।2३ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछार्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना चौतिस (34) र्सै साथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन । 

 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्
भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । 
लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् 
वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउने सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक 
तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

   

 

 

                                                                                (नारार्र् एम.सी.) 
                                                                                  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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रेसङु्गा नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन 

२०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् निेतृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना 
स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स रेसङु्गा नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र 
समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा रेसङु्गा 
नगरपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि 14 वडा, 75 सभा सदस्र्, 83.70 वगा र्कलोतमटर के्षरफल िथा 32 हजार 548 जनसंखर्ा 
रहेको छ । 

स्थातनर् सर्ञ्चिकोष : आतथाक वषा २०७६।७७ स्थातनर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको संर्श्रप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  13153781.18 १ चाल ुखचा 287881240.80 287881240.80 

 क) नगद  00 २ पूजँीगि खचा 195009596.40 195009596.40 

 ख) बैँक  8179459.80 00 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  00 

 धरौटी मौज्दाि 2891340.00 00  क) ऋर् भकु्तानी  00 

 कल्र्ार्कारी कोष मौज्दाि 2082981.38 00  ख) ब्र्ाज भकु्तानी  00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  79628116.47  ग) अन्र् भकु्तानी  00 

 क) आन्िररक राजस्व 13268316.67 00 ४ लगानी  00 

 ख) राजस्व बाँडफाँड संघ 55862867.00 00  ऋर् लगानी  00 

 ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 10496932.80 00  शेर्र लगानी  00 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  399938000.00  अन्र् लगानी  00 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 115500000.00 00 ५ धरौटी र्फिाा 408667.00 408667.00 

 ख) सशिा अनदुान 256356000.00 00 ६ जनश्रमदान र्फिाा  00 

 ग) समपूरक अनदुान 11700000.00 00 ७ कोष र्फिाा  00 

 घ) र्वशेष अनदुान 16382000.00 00 ८ मौज्दाि  25095148 

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  41261000.00  क) बैँक मौज्दाि 25095148 25095148 

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 4327000.00 00  ख) नगद मौज्दाि  00 

 ख) सशिा अनदुान 11000000.00 00 ९ शसिा अनदुान र्फिाा  24580329.00 

 ग) समपरुक अनदुान 18934000.00 00  क) संर्घर् अनदुान 24201191.00 00 

 घ) र्वशेष अनदुान 7000000.00 00  ख) प्रदेश अनदुान 379138.00 00 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त  00  ग) सामार्जक सरुक्षा  00 

६ अन्र्  3490114.00  घ) संर्घर् समपरुक  00 

 क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना  00  गि बषाको बढी अल्र्ा  00 

 ख) सडक बोडा नेपाल 3490114.00 00 १० जनश्रमदान मौज्दाि  00 

 ग) पर्ाटन बोडा नेपाल  00 ११ धरौटी मौज्दाि 9351619.00 9351619.00 

 घ) एन एन एस डब्ल ुए  00 १२ कोष खािाको मौज्दाि  4930676.38 

७ र्वतभन्न कोष कोतभड कृर्षिफा को आर् 5740000.00 5740000.00 १३ क) र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 2847695.00 00 

८ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 15454970.00 15454970.00  ख) कमाचारी कल्र्ार्कोष 2082981.38 00 

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त  00 १४ अन्र् व्र्र्  131355060.00 

१० धरौटी आर् 6868946.00 6868946.00  

क) संस्कृति पर्ाटन िथा नागररक 
उडर्न मन्रालर् 10000000.00 00 

११ लगानीको सावँा र्फिाा  00  

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् 
तबभाग 908848.00 00 

१२ अन्र् र्वर्वध आर्  132988533.00  

ग) दीघासेवा सम्मान िथा सामार्जक 
सरुक्षा 85576600.00 00 

 

क) संस्कृति पर्ाटन िथा नागररक 
उडर्न मन्रालर् 10000000.00 00  घ) स्थातनर् पूवााधार तबकास साझेदारी 16360000.00 00 

 

ख) रार्िर् पररचर्पर िथा पर्िकरर् 
तबभाग 908848.00 00  ङ) नगरपातलका प्रशासर्कर् भवन 13762265.00 00 

 

ग) दीघासेवा सम्मान िथा सामार्जक 
सरुक्षा 85576600.00 00  च) समाजकल्र्ार् कार्ाक्रम 700000.00 00 

 घ) स्थातनर् पूवााधार तबकास साझेदारी 16360000.00 00  छ) घाटखोला लाम्चेढुङ्ग तलफ्ट खा पा 550000.00 00 

 ङ) नगरपातलका प्रशासर्कर् भवन 15000000.00 00  ज) सडकबोडा 3497347.00 00 

 च) समाजकल्र्ार् कार्ाक्रम 700000.00 00 १५ र्वपद व्र्वस्थापन कोष खचा 12606675.00 12606675.00 

 छ) घाटखोला लाम्चेढुङ्ग तलफ्ट खा पा 550000.00 00 १६ कोतभड तबशेष कृर्ष कार्ाक्रम 5465000.00 5465000.00 

 ज) कर्न्टजेन्सी 3532178.00 00 १७ तबतबध खचा -sG6lGh]G;L_ १९९८०३९ १९९८०३९ 

    १८ फरक रकम बैंक बढी (१५८५८९.९३) (१५८५८९.९३) 

 
जम्मा  698523460.65 

 
जम्मा  698523460.65 
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 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको 
साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म गरी आर् र 
व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक 
कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

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

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based 

ढाँचामा प्रतिवेदन िर्ार गरर लेखापरीक्षर्मा पेश भएन। 

त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  बैक र्हसाव तमलान नगरेको : स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, को दफा 76(2) बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोवारकोो लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्कोो सीफाररशमा महालेखा पररक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाचामा राख्न ुपने उल्लेख छ । सो बमोजर्ोम मासर्ोक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको 
र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले संचालन गरेको खािाको बैक र्हसाव तमलान र्ववरर् 
िर्ार गरेको छैन । आतथाक र्ववरर् बमोर्जम मौज्दाि रु. ३९३७७४४३।३८ उल्लेख छ । अि: 
पातलकाले वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार गररन ुपदाछ । 

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
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अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  
• कार्ाालर्को शे्रस्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 

र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

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

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजश्व 
परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा 
सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

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

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

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

• र्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा 
मार ददइएको िथा इ टीतडएस नगरेको । 

• कार्ाालर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

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

• 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 हनुे गरी दिाा 
गरेको पाइएन  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि 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 
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पाईएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको 
पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

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

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइा सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

4.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, 

ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन 
। र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र  र्हनातमना हनु सक्न े
हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी 
खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

 बजेट िथा कार्ाक्रम  

5.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 
आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर 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 अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपाध्र्क्ष/उप प्रमखु श्री तसिा केसी ले तमति २०७६।3।10 गिे रु.49 करोड 40 लाख 47 
हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।3।16। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले 2076/4/5 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी 
प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

6.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु ेरकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा सोको 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 मर्हनातभर 
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सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका 
साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर 
पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले 
सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट 
प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान 
जानपुदाछ ।  

7.  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 िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई 
आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन 
आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म 
गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

8.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।                                                हजारमा  
क्र.स.

स बजेट उपर्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
१ चाल ुखचािफा  293240 66932 76287 150021 113743 

२ पूरँ्जगि खचािफा  244994 1311 32618 211065 160209 

  जम्मा 538234 68243 108908 361086 273952 

  प्रतिशि 
 12.68 20.23 67.09 50.90 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.538234 हजार तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु.68243 हजार अथााि 12.68 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु.108905/-हजार, अथााि 
20.23 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.361086/,, अथााि 67.09 प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ 
। र्सरी न ैआषाढ मर्हनामा मार रु.273952/ अथााि 50.90 प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा 
आएर खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम 
अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनु ेगरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः 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 र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि  

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास 35454000 31870333 4.91 

२ पूवााधार र्वकास 241736500 206917510 31.87 

३ सामार्जक र्वकास 413476000 308679145/51 47.55 

४ बािावरर् िथा र्वकास  ० ० ० 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  25457000 19003024 2.93 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा प्रशासतनक 120483930 82737871/67 12.74 

 



 

6 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

जम्मा 836607430 649207884/18  

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  सामार्जक र्वकास मा सबैभन्दा बढी 
47.55 प्रतिशि र वािावरर् िथा र्वकासमा बजेट र्वतनर्ोजन िथा खचा गरेको पाइएन। 

10.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्स वक्षा कूल आन्िररक आर्बाट रु.13268316/- राजश्व वाडफाड र 
अनदुानबाट रु.507558800/- समेि रु.520827116/-आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.287881240.80/- र पूजीगि िफा  रु.195009596/- समेि रु.482890836/- खचा 
भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 2.54 प्रतिशि रहेको छ । र्स वषा पदातधकारीमा 
रु.८७८५५००।०० खचा भएको र जनु आन्िररक आर्को ६६.२१ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाइा 
प्राप्त सवै अनदुान र राजश्व वाडफाडको रकमबाट 56.72 प्रतिशि चाल ु र 38.42 प्रतिशि मार 
पूर्जगि तनमाार्मा खचा भएकव देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले र्वकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा 
न्रू्न खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बढी खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर्गदै प्राप्त अनदुान 
र राजश्व वाडफाडको रकम अतधकरुपमा र्वकास तनमाार्मा पररचालन गररन ुपदाछ ।  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

11.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोर्जम 
स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 64 दरबन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 45 जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका तस.तड.इ 
इन्जीतनर्र, तस.तड.इा र्शक्षा उपसर्चव सर्हि 19 पदहरु ररक्त रहेका छन ् । दरबन्दी बमोर्जम 
जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा 
असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ । 

 

12.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको 
कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना 
नसर्कन े व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न 3 पदमा 33 जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख 
रु.5999500/- खचा लेखेको छ ।  

 

13.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
र्स वषा र्वत्तीर् समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा र्स वषा रकम ट्रान्सफर नगरेको भएिापतन 
गि र्वगि वषामा ट्रान्सफर गरेको रकम रु.2082981/38 ट्रान्सफर गरी मौज्षदाि रहेको छ । िर 
उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । र्सरी 
कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानबाट सोभैm कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गना तमल्ने 
नदेर्खएकाले उक्त रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082981 

14.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् 
सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड 
संघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
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बमोर्जम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई खाजा र 
खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथा मन्रालर्बाट 
स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो बषा 62 जना कमाचाररहरुलाइा 
नगरसभाको तमति 2076/9/4 गिे तनर्ार् ले प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार वढ्न 
गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

3187480 

15.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  
पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले 
उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

16.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ । ररक्त पदहरुको पदपूतिा 
गनुापदाछ । 

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

१४ १४ १३ १  

 

17.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, 

तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, ३ वटा 
तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट 
तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 28 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 676 

मतृ्र्दुिाा 226 

बसाईसराई दिाा 63 

र्ववाह दिाा 201 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 9 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् ० 

कालोपरे सडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ० 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पवुााधार र्वकास 
सडक तनमाार् को र्ववरर् प्राप्त भएको देर्खएन । 

 

18.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
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प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि 
प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार 
छन ्।  
रु १ लाख 

सम्म 

रु १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

152 103 85 30 61 431 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा 431 वटा र्ोजनाहरु संञ्चालन गरेकामा 152 वटा रु.1 
लाख भन्दा मूतनका रहेका छन ् । त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को 
जनशर्क्त वष ैभरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृिीका कार्ामा बढी खचा 
भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान 
ददन ुपदाछ । 

 कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चालन र्स्थति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जस अनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग 
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
पातलकाले हालसम्म 8 वटा ऐन, 2 वटा तनर्मावली, 19 कार्ार्वतध लगार्ि 30 वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले 30 वटा कानूनहरु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा 
प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

20.  न्र्ार्ीक सतमति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क सतमतिको 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् 
मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो बषा कुल 3 र्ववाद दिाा भएकोमा कुनै र्ववाद फर्छ्यौट 
नभई 3 बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

 पदातधकारी सरु्वधा  

21.  पदातधकारी पाररश्रतमक – लरु्म्वतन प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि भई 
अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति 
देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ 
गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ । जसअनसुार लरु्म्वतन प्रदेश सरकारले प्रभम 
संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च 
१(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्न े देर्खन्छ । पातलकाले पदातधकारीको 
मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.११३७०००।०० खचा लेखेको देर्खन्छ । 

तबबरर् नगर प्रमखु नगर उप 
प्रमखु 

वडाध्र्क्ष १४ 
जना 

का पा सदस्र् 
८ जना 

सभाका सदस्र् ४९ 
जना 

जम्मा 

२०७६ श्रावर्देर्ख असौजसम्म १०५००० ९०००० ३५०००० २००००० ३९२००० ११३७०००  

 

22.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका  
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सदस्र्ले पाउन ेसरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्वतन प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु.७६४८५००।०० सरु्वधा वापि भकु्तानी 
भएको छ । 
तस.
नं 

र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडाअध्र्क्ष..१
४ जना 

कार्ापातलका 
सदस्र्८ जना 

सभाका दस्र् 
४९ जना 

जम्मा 

१ बैठक भत्ता २३००० १८००० २९६००० १६३००० १३१००० ६३१००० 

२ र्ािार्ाि खचा ०० ०० ०० ०० ०० ०० 

३ टेतलफोन,मोबाइल ३६००० ३६००० ३७८००० २१६००० ११०२५०० १७६८५०० 

४ पसु्िक,परीका,ईन्टरनेट ४५००० ४५००० ५०४००० २१६००० ८८२००० १६९२००० 

५ समन्वर् िथा सहजीकरर् ११७००० ७२००० ८८२००० ३६०००० १३२३००० २७५४००० 

६ अतितथ सत्कार ६३००० ५४००० ०० ०० ०० ०० 

७ खानेपानी/तबजलुी/सरस
फाई 

०० ०० ०० ०० ०० ०० 

८ चाडपवा खचा १५००० १५००० १६८००० ९६००० ३९२००० ६८६००० 

 जम्मा २९९००० २४०००० २२२८००० १०५१००० ३८३०५०० ७६४८५००  
23.  तनबतृ्तभरर्लाइ सतुबधा भकु्तानी: स्थानीर्िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधा सम्बर्न्धि 

कानूनमा संसोधन गना बनेको र्वधेर्क 2076 को दफा नं.3 मा पदातधकारी र सदस्र्ले आफु तनवााचीि 
भइा काम कारवाही शरुु गरेको र मातसक सरु्वधा र पाररश्रतमक नतलएको पदातधकारी वा सदस्र्ले सो 
सरु्वधा नतलएको तमति देर्ख स्थानीर्िहको आन्िररक श्रोि समेिको आधारमा र्स ऐनमा उल्लेख भएको 
सरु्वधा पाउने छ भन्ने उल्लेख भए अनसुार पातलकाबाट प्राप्त तबबरर् अनसुार देहार्मा उल्लेर्खि 
तनवृत्तभरर् पाइरहेका ७ जनाले 207६ कातिाकदेर्ख २०७७ आषाढसम्म ९ मर्हनाको रु.५२८५००/- 
भकु्तानी तलएको देर्खन्छ । िसथा ऐनमा दोहोरो सरु्वधा तलन पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्वस्था 
भएको देर्खएन ।  
नाम थर  पतरका टेतलफोन जनसम्पका  जम्मा चाडपवा कुल जम्मा  
वडा नं २ का सदस्र् कृष्र् बहादरु थापा २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं २ का सदस्र् शेर बहादरु तब क २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं 3 का सदस्र् लेख बहादरु थापा २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं 4 का सदस्र् हररलाल पर्न्थ २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं 10 का सदस्र् कुलतबर थापा २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं 1२ का सदस्र् र्खम बहादरु थापा २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
वडा नं 1२ का सदस्र् लाल बहादरु बस्नेि २००० २५०० ३००० ६७५०० ८००० ७५५०० 
जम्मा      ५२८५०० 

 

24.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन ेव्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्स 
वषा  रु.1003800/-आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ् । आतथाक सहार्िा खचा लेख्न े कार्ामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ  

 

 अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

25.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनुे समातनकरर् वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा 
र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार 
मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु.29266328/- 077/078 को 

 



 

10 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

श्रावर् र मंतसर मर्हनामा मार र्फिाा पठाएको छ समर्मा र्फिाा गनुापदाछ ।  
अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  256356000 228478946 27877053/99 

 र्वषेश 16382000 15373599 1008401 

 समपरुक 11700000 11698264/50 1735/50 

प्रदेश सरकार शसिा  16740000 16404849 335151 

 र्वषेश 7000000 6957720 42280 

 समपरुक 18934000 18932292/50 1707/50 

 जम्मा   29266328 

 र्फिाा पठाएको   29266328 

 र्फिाा   0  
26.  ठेक्का व्र्बस्थापनः सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम सावाजतनक खररद 

व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था छ 
। नगरपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको तनमाार् कार्ा देहार् बमोर्जम भएको देर्खन्छ ।        
(रु.हजारमा) 

कुल तनमाार् खचा सोझै खररद तसलबन्दी दरभाउपर बोलपर िेश्रो चौमातसकमा व्र्वस्था भएको 
संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 

29362  118301 
 

0 0 33 9815 36 108486 27 83720 

 

 

27.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको 
खररद गदाा वार्षाक खररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि 
वार्षाक रु.195009596/40 पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो 
खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना 
नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना 
बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

28.  सवारीसाधन खररद– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नपेाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले 1 थान चार पांग्र ेसवारी साधन खररद रु. 
7075000/- बजेटबाट खचा गरेको छ । 
गो.भौ.नं. तमति आपतुिा किााको नाम सवारी साधन संखर्ा रकम 

42-076/10/19 अर्ग्न इन्कपोरेटेड प्रा.तल. जीप 1 7075000 

जम्मा 7075000  

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

29.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ 
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। पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु 
वापि अनमुातनि रु.3570000/-प्राप्त हनु े प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
रु.3782527/25 अथााि अनमुान भन्दा 105.95 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका 
अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान 
ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

30.  आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

56465379/16 13268316 23.50 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा 23.50 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

31.  कर िथा शलु्क असलुी- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देर्खन्छ । 
आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर 2000000 2082527/25 104.13 

घरजग्गा वहाल कर 1570000 1700000 108.28 

व्र्वसार् कर 1930000 1993892/25 103.31 

जम्मा 3570000 3782527/25 105.95 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझु्न े पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथा 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

32.  असलुी गना बाकँी आन्िररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ र्वत्तीर् 
अतधकार क्षेर अन्िगाि र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा रकम समेि असलुी 
गने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्वगि र र्ो वषा बन्दोबस्ि गरेको आन्िररक आर् ठेक्कामा 
देहार्अनसुार 3 व्र्वसार्र्बाट रु.739150/-असलु गने बाँकी रहेको छ ।  
तस.नं. ठेकेदारको नाम आर् ठेक्काको नाम सम्झौिा रकम दार्खला रकम बाकँी रकम 

1 सरेु्भा कन्सट्रक्सन उददनढुङ्गा पार्का ङ 350200 107550 242650 

2 अजुान र्वल्डसा पार्का ङ्ग सेवा शलु्क 326400 180300 146100 

3 सरेु्भा कन्स्ट्रक्सन ढुङ्गा तगट्री 500500 150100 350400 

जम्मा 1277100 537950 739150 

िर उठ्न बाँकी रहेको रकमको आर्गि लगि समेि िर्ार गरेको छैन । जसबाट उठ्नपुने राजस्वको 
समर्ष्टगि लगि िर्ार गरी वास्िर्वक प्राप्तीको अतभलेख िर्ार गनुापने र सोही अनसुार आर्को लेखाङ्कन 
गरी उर्ल्लर्खि रकम सम्झौिाअनसुारको व्र्ाज िथा हजाना समेि र्र्कन गरी असलु गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  739150 

33.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा१(च), ३ 
र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 

 



 

12 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सम्बर्न्धि 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 संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको 
देर्खन्छ िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको 
बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको 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, 2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी 
व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुापदाछ । 

34.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आन्िररक आर् व्र्वस्थापन गना बनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क मानोरिन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनबाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनुे रकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सर्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले बाडफाड गनुापने तबभाज्र्कोषको र्हसाव राखेका छैनन । जसबाट 
अतिररक्त तबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थाााथ असलुीका अतभलेख नहदुा तबभाज्र्कोषको बारेमा एर्कन हनु 
सर्कएन । अतभलेख  प्रर्ाली व्र्वर्स्थि गरी तबभाज्र्कोषको रकम बाडफाड गनुापदाछ । 

 

35.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ाली जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै र्र्कन गनुापदाछ । अिः कार्ालर्ले आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

36.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० 
ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो 
समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला 
गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न े
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 14 वटा वडा र पातलकाबाट प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैक 
दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले 
सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा 
कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 आर्कर एवं मू.अ.कर  

37.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी  
(क) मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली 2053 को तनर्म 6(ग) मा ठेक्का वा करार अन्िगाि भकु्तानीमा 
मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रकमको 50% सम्बर्न्धि राजश्व र्शषाकमा र बाँकी 50% सम्बर्न्धि फमालाइा 
भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । पातलकाले देहार् बमोर्जम आपूतिाकिाा बाट सामान खररद गदाा कर 
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र्वजकमा उल्लेख कर को 50% राजश्व कट्टा नगरी आपूतिाकिाालाइा नै भकु्तानी गरेकोले कर समार्ोजन 
प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असूल हनुपुने रु.  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम र्वल नं. तमति र्वल रकम मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

संघीर् सरकार वाट हस्िान्िररि पूर्ज 

32-077/2/7 अनमोल कम्प्र्टुसा 145-077/3/22 331999 38194 19097 

33-077/3/30 शरर् मेतडतसन तडिव्र्टुसा र्वतभन्न 1974867 79551 39775 

34-077/3/30 महेश फमाा 203-077/3/22 282500 32900 16450 

जम्मा 75322 

(ख) मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावतल 2053को तनर्म 6 (ग) मा ठेक्का वा करार अन्िगाि भकु्तानीमा 
मूल्र् अतभवृर्र्द् कर रकमको 50% सम्बर्न्धि राजश्व र्शषाकमा र वाकी 50% सम्बर्न्धि फमालाइा 
भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । पातलकाले देहार् बमोर्जम उपभोक्ता सतमतिहरुलाइा तनमाार् कार्ा गराएको 
ति उपभोक्ता सतमिले तनमाार् व्र्वसार्ी र आपूतिा किााहरुवाट खररद गदाा कर र्वजकमा उल्लेख करको 
50% राजश्व दार्खला गरेको छैन । उक्त कर र्वजक अनसुार पातलकाले पतन मू.अ.कर वापि कट्टा 
गरेको पाइएन । 

गो.भौ.नं.तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम आपूतिाकिााको नाम र्वल नं तमति र्वल रकम मू.अ.कर 
रकम 

50% 
रकम 

नगरपातलका पूँर्जगि 
125-
077/2/23 

तमलन चोक देर्ख तसचाइ 
कार्ाालर् जाने बाटो 
तनमाार् र्ोजना 

जर्राम हाडावर्र सेन्टर 619-
0077/2/11 

1449260 132215 66107 

228-
077/3/30 

नातल तनमाार् उ.स.व८ 
नं. 2 

जर्राम हाडावर्र सेन्टर 077/3/24 631387 72637 36318 

388-
077/3/31 

वडा कार्ाालर् भवनको 
तनमाार् सतमति वडा नं.5 

न्रू् सैलजा कमातसर्ल 
सेन्टर 

077/3/23 702554 80824 40412 

175-
077/3/5 

घाटखोला लम्चढुुगा 
भवुनपानी वाजापोखरा 
तलफट खा.पा.तन.उ.स 

जर्राम हाडावेर्र सेन्टर 076/9/5 621574 71508 35754 

संघीर् सरकार बाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम पूर्जगि  
47-
077/3/31 

िम्घास थान मर्न्दर 
व्र्वस्थापन सतमति वडा 
नं.9 

जर् तसर्द्वावा फतनाचर 
उद्योग  

077/3/24 762750 87750 43875 

  आर.आर. टे्रडसा 077/3/28 435753 50130 25065 
63-
077/3/31 

रेसङु्गा नगरपातलका 
हाटवजार व्र्वस्थापन 
सतमति 

कृष्र् मेटल 
इर्न्जतनर्ररङ्ग 

 

077/3/24 1022916 117680 58840 

  र्वदद कमतसार्ल 
इक्र्पुमेन्ट सोलसुन 
प्रा.तल. 

077/3/13 1270000 146106 73053 

  अतनसा हाडावेर्र सेन्टर  077/3/9 495688 57056 28528 
  रेसङु्गा दशान 

कन्सट्रक्सन  एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.तल 

077/3/21 322130 37059 13529 

  जर्राम हाडा वेर्र 
सेन्टर 

077/3/29 223740 25740 12870 

  हाइ र्स्पड कम्प्र्टुर  077/3/30 295000 33938 16969 
     जम्मा  451320  

 

 

75322 

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

38.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
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नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने 
ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर न ैमूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्न ेसम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्न े
अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा 
सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको 
पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको 
र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल 
बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

39.  लागि सहभातगिा— पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार 
उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका 
लागि अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा 
ददनपुदाछ । 

 

40.  जनसहभातगिा जटुाउन ुपने रकम पातलकाले खचा लेखेको :  70-076/12/3 रेशङु्गा भाडगाउँ मझेङ 
खानेपानी िथा सरसफाइा उपभोक्ता सतमतिका अध्र्क्षले च.नं. र तमति उल्लेख नगररएको परबाट संघीर् 
खानेपानी िथा ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना अघााखाँर्चबाट रेसङु्गा खानेपानी आर्ोजना संचालनका लातग 
उपभोक्ताले व्र्होनुा पने कुल लागिको 1% ले रु.3410000/ नगर पातलकाको म्र्ार्चङ फण्डबाट 
उपलब्ध गराउने तनर्ार् भए अनसुार जम्मा गररददन ुहनु भतन पातलकाको वैठक 2076/11/27 को 
तनर्ार् संलग्न गरर अनरुोध गरेर अनसुार रेसङु्गा खानेपानी उपभोक्ता सतमतिलाइा रकम उपलब्ध गराइएको 
छ । सो सम्बन्धमा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो ।  
(क) पातलकाको तमति 2076/11/27 को बैठकबाट संघीर् खानेपानी िथा ढल ब्र्वस्थापन आर्ोजना 
अघााखाँची अन्िगािबाट जलबार् ुअनकुुल बहृि खानेपानी आर्ोजना अन्िगाि तनमाार् हनुे  भएकोले ठेक्का 
बन्दोवर्स्ि भइा तनमाार्मा जान लागेको आर्ोजनाको नीति अनरुुप उपभोक्ताले जनश्रमदान 9% ले व्र्होनुा 
पने भएकोमा सो जन सहभातगिा जटुाउन र्स आर्ोजनाको क्षेरको उपभोक्ता असमथा रहेको िर खानेपानी 
सेवा उपलब्ध गराउन आवश्र्क रहेकोहदुा कुल लागि रु.344093805/- रहेको रेसङु्गा खानेपानी 
आर्ोजनाको उपभोक्ता सतमतिको जनसहभातगिा बापि व्र्हवनुा पने 9% ले आउने रकम ठेक्का बन्दोवर्स्ि 
भए पिाि उल्लेर्खि कार्ाालर्बाट तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा भकु्तानी हनुे हरेक र्वलको लातग कार्ाालर्को 
तसफाररस प्राप्त भए पिाि भकु्तानी ददने र सोको लातग आर्ोजना तनमाार् अवतधभर नगरपातलकाले लगानी 
गने वारे तनर्ार् गरेको छ । उपभोक्ता सतमिले व्र्होनुापने रकम पातलकाले व्र्होने गरर तनर्ार् भएको छ 
उक्त आर्ोजना क्षेरका जनसमदुार्ले रकम व्र्होना सर्कने नसर्कने आधार िथा िथर्ाङ्क वेगर 
जनसहभातगिा बाट नै लगानी गने नीति कार्ाान्वर्न नगरी पातलकाले लगानी गने तनर्ार् गरेको छ ।  
(ख) पातलकाको तमति 2076/11/27 को वैठकको तनर्ार्मा रेसङु्गा खानेपानी आर्ोजनाको नाम 
पररविान गरी रेसङु्गा भाडगाउ मझेङ खानेपानी आर्ोजना राख्नका लातग नेपाल सरकारको सम्वर्न्धि 
तनकार्मा प्रस्िाव गररएकोमा नाम पररविान भइा आए पिाि नाम पररविान गरी लागू गने तनर्ार्को अलावा 
पातलकाले जनसहतभगिाको अंश 10% मध्रे् 1% व्र्होने तनर्ार् नभएको पाइर्ो।अि जनसहभातगिा 
जटुाउन ुपने नीति अनरुुप नगरी पातलकाको तनर्ार् वेगर उपभोक्तालाइा रु.3410000/- ददएको देर्खर्ो 
। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन वर्ढ उल्लेख गरेको : 388-077/3/31 वडा कार्ाालर् भवन तनमाार् सतमति वडा  

 



 

15 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

नं.5 उ.स.संग वडा कार्ाालर् भवन तनमाार्को लागि रु.2791209/- मा पातलकाबाट 
रु.2500000/- जनशहभातगिाबाट रु.291209/- व्र्होने गरी सम्झौिा भइा कार्ा सम्पन्न  गरी 
प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन रु.2791209/- मा पातलकाले रु.2500000/- खचा लेखेकोमा तनम्न व्र्होरा 
देर्खर्ो ।  
(क) सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 123 मा प्रार्वतधक नाप जाच गरी नापी र्किावमा 
उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा ठेक्का र्वल िर्ार गनुापने उल्लेख छ । लागि 
अनमुान िर्ार गदाा उल्लेख भएको र्ववरर् संग हवुह ु तमल्ने नापी र्किाव िर्ार गरेको अवस्था देर्खन्छ 
। लागि अनमुान र वास्िर्वक काम पररमार् केर्ह फरक हनु सर्कने र प्रार्वतधकबाट वास्िर्वक नाप 
जाँचलाइा आधार तलइ ठेक्का र्वल प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन िर्ार हनुपुदाछ ।  
(ख) लागि अनमुान िर्ार गररएको नमास मा इटाको गाह्रो लगाउने काममा प्रि घनतमटर 560 वटा 
इटा लाग्ने देर्खन्छ प्रार्वतधक मूल्र्ङ्कन मा इटाको गाह्रो लगाउने कार्ा 31.56 घ.तम भएको छ सो 
पररमार् काम गना 17673 वटा चार्हनेमा उपभोक्ता सतमतिले 16250 वटा मार इटा खररद गररएको 
संलग्न र्वलबाट देर्खन्छ  अि: खररद पररमार्को आधारमा 29.02 घ.तम मार काम हनुे भएकोले 
प्रातबतधक मूल्र्ाङ्नमा वास्ितबक कार्ा भन्दा २.५४ घ.तम. वढी देखाएको सम्झौिा दर रु.18122/66 
ले हनुे रु.46070/- मा सम्झौिा अनसुार अनपुातिक र्हसावले असूल हनुपुने  रु. 
(ग) खररद इटाको ढुवानी भाडा (90र्क.तम*0/10*1625/-) रु.146250/- मार हनुे िर 
प्रार्वतधक मदु््र्ाङ्कनमा इटाको ढुवानी रु.153101/- भएकोले बढी मूल्र्ाङकन भएको रु.6851/- 
को सम्झौिा अनसुार अनपुार्टक र्हसावले असूल हनुपुने रु. 
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42.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग— सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064को तनर्म97(9) मा उपभोक्ता सतमिी 
वा लाभग्राही समदुार्बाटसंचातलि हनुे तनमाार् कार्ामा रोलर, एक्साभेटर, डोजर, ग्रेडर, र्वटुतमन 
तडर्स्ट्रव्रू्टर, र्वटुतमन व्र्ाइलर जस्िा हेतभ मेर्शन प्रर्ोग गना नपाइाने, िर लागि अनमुान िर्ार गदाको 
समर्मा हेभी मेर्शन पर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भतन उल्लेख भएको र सम्बर्न्धि प्रार्वतधको 
सीफाररसमा सावाजतनक तनकार्बाट सहभिी तलइा त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने व्र्वस्था छ । 
गाउपातलका द्वारा उपभोक्ता सतमति माफा ि सडक तनमाार् िथा ममाि सधुार सम्बर्न्ध काममा िपतसल 
अनसुार देर्खन आएको छ ।  
(क) लेखापरीक्षर्का समर्मा पेश भएका ड्राइङ,तडजाइन, लागि अनमुान िथा सम्झौिामा हेतभ मेर्शन 
पर्ोग गनुा पने जर्टल प्रकृतिकव कार्ा हो भतन खलु्ने आधार/प्रमार् नपाइनकुा साथै सम्बर्न्धि प्रार्वतधक 
वाट त्र्स सम्बर्न्ध सीफाररश भएको देर्खएन ।  
(ख) सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 44 ले उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रही समदुार्लाइा कार्ा 
गराउनको लागी  पवुाशिाको रुपमा राखेको ददगोपनाको अतभवृर्र्द्ल र्वकास कार्ाक्रमको बािावरर् संगको 
अन्िरसम्बन्ध िथा तनतमाि संरचनाको स्थार्र्त्वलाइा समावेश गने सैर्द्ार्न्िक पररवेशमा उपरोक्त अनसुार 
भारी उपकरर् प्रर्ोगको अनपुाल बढ्दै जादा समग्र प्रकृतिक वािावरर् क्षति हनुे जोर्खम देर्खन आउछ । 
अको िफा  सोर्ह दफाले पररकल्पना गरेको रोजगारी शृ्रजना सम्बर्न्ध अवधारर्ा पतन संकट परेको देर्खर्ो 
।  
(ग) सावाजतनक खररद तनर्मावली, 0264 को तनर्म 97(10) मा उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही 
समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुा पने र कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव-कन्याक्टरबाट काम 
गराउन सकने छैन भतन स्पष्ट उल्लेख छ । त्र्स्िै तनर्म 97 (13क)  मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्रही समदुार्ले प्राप्त गरेको कुनै कममा तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा संलग्न गराइएको पाइएमा सावाजतनक 
तनकार्ले उक्त उपभोक्ता सतमति वा लाभग्रार्ह समदुार् संग भएको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाइा भर्वष्र्मा त्र्स्िो र्कतसमको कुनै काम गना नददने अतभलेख राखी सो 
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काम गने तनमाार् व्र्ावसार्र्लाइा कालो सूचीमा राख्न सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्मा तसफारीस गनुा 
पने स्पष्ट व्र्वस्था छ।पातलकामा उपभोक्ता  सतमतिले भकु्तानी तलन ेप्रर्ोजनको लातग पेश गरेको र्वल 
भपााइ िथा तनर्ार् अनसुार अतधकांश सडकहरु हेतभ मेर्शन प्रर्ोग गने गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको र 
उपभोक्ता सतमतिले तनमाार् व्र्वसार्ी माफा ि एक्साभेटर, जे.र्व.तस मेर्शन भाडामा तलइा तनमाार् व्र्वसार्ी 
िथा हेतभ मेर्शन धनीलाइा भपााइ गराएको पाइार्ो । उपभोक्ता सतमतिले स्थानीर् स्रोि साधन र श्रम 
उपर्ोग नगरी तनमाार् व्र्वसार्ीवाट काम गराउदा परोक्ष रुपमा ठेक्कापट्टा भएको र्स्थति छ र्समा 
तनर्न्रर् हनुपुदाछ।तनमाार् व्र्वसार्ी िथा हेतभ मेर्शन भाडाको म.ुअ.कर र्वजक वेगर भपााइ गदाा भकु्तानी 
तलएको हदुा म.ुअ.कर र्वजक पेश हनुपुदाछ । 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम खचा रकम तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम भपााइ रकम 

19-076/9/15 झरु्पखका  गहि मो.वा.तन.उ.स 200000 गरु्ल्म कन्स्ट्रकसन कं.प्रा.तल 106944 

20-076/9/15 िम्घास परार्ल्म इन्द्रगौडा 
मो.वा.सतमति 

200000 मोतनका कन्स्ट्रकसन प्रा.तल 104325 

21-076/9/15 तससखका  िर्ार हदैु टेकुवा 
मो.बा.उ.स. 

200000 मोतनका कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल 103765 

71-076/12/6 मोहोराइ वाझपािा र्शखेघारा 
मो.वा.उ.स 

300000 के एन के कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल 201299 

112-077/2/18 समग्र बाटो ममा उ.स. 396000 तसर्द्वावा कस्ट्रकसन तनमाार् 
सेवा 

229905 

142-077/2/25 रे.न.पा. 3 का समग्रमोटर बाटो 
ममाि सतमति 

352000 नाम नखलेुको डोजर भाडा 204594 

315-077/3/31 समग्र ग्रातमर् सडक ममाि 
र्ोजना उ.स 

300000 तसर्द्वावा कन्स्ट्रक्सन 171191 

 
43.  म्र्ाद थप सम्बन्धमा : सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 120 मा तनमाार् व्र्वसार्ीले 

सम्झौिाको अवतध तभर परुा गना नसर्कने भएमा कारर् खुलाइा सोझै खररद सम्झौिाको म्र्ाद सर्कन ु
कर्म्िमा 21 ददन अगावै म्र्ाद थपको लातग तनवेदन ददनपुने व्र्वस्था भएिापतन समर्मा म्र्ाद थपको 
तनवेदन ददएको देर्खएन । म्र्ाद थपको लातग ददएको तनवेदनमा अतधकांश कोतभडको कारर् देखाइ म्र्ाद 
थप माग गरेको छ । पातलका र तनमाार् व्र्वसार्ी र्वच ठेक्का सम्झौिा भएको अवतध मा कोतभडको 
र्वद्यमान अवस्था रहेको अवगि नै भएको ठेक्काको म्र्ाद कोतभडको कारर् देखाइ तनवेदन ददने गरेको 
अवस्था छ । पातलकाले अथा मन्रालर्को मर्न्र स्िररर् तनर्ार् तमति 2077/3/29 अनसुार नेपाल 
सरकारलाइा थप आतथाक दार्र्त्व नपने गरर 6 मर्हना थप गना सर्कने प्रावधान अनसुार तमति 
2077/5/16 मा ठेक्काको म्र्ाद थप गने तनर्ार् गरेको देर्खर्ो । कोतभडको र्वद्यमान अवस्थामा ठेक्का 
सम्झौिा गने र कोतभडको कारर् देखाइा म्र्ाद थप माग गने र म्र्ाद थप गने मनातसव देर्खएन । 
समर्मा म्र्ाद थप माग नगने तनमाार् व्र्वसार्ीलाइा तनर्म 121 बमोर्जम पूवा तनधााररि क्षति तलने गनुा 
पदाछ।  
तनमाार् 
व्र्वसार्ीको नाम 

कामको र्ववरर् सम्झौिा अवतध म्र्ाद 
थप 
तनवेदन 

सम्झौिा 
रकम  

काम भएको म्र्ाद थप 
अवतध 

स्टार र्वन्दवातसनी 
कन्स्ट्रक्सन प्रा.तल 

जामनुे टारी माझको 
कुलो तसचाइा र्ोजना 

077/1/22-
077/3/15 

 2048409 1733373 
 

अजुान र्वल्डसा एण्ड 
कन्स्ट्रकसन प्रा.तल. 

दहरैर्ा अधीखोला 
सडक तनमाार् कार्ा 

076/9/23-
077/3/15 

077/
3/15 

2922439 2602379 077/6/
30 

शाइन कन्स्ट्रकसन 
प्रा.तल. 

रेसङु्गा पर्ाटन 
पूवााधार ऋर्ङ्ग 
िपोभतुममा  तनमाार् 

077/1/24-
077/3/15 

 6883613 453003 077/9/
15 

मडुतल वन रािामािा रेसङु्गा 14 077/1/23- 077/ 3917455 2508883 077/9/
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डाइरेक्सन गलु्मेली 
जे.तभ 

वाडा कार्ाालर् 077/3/15 3/15 15 

शे्रष्ठ कन्स्ट्रकसन 
सेवा 

दरु्वचौर तसरान घरु्म्ि 076/9/25-
077/3/15 

077/
3/15 

3125858 2454009 077/6/
30 

रेसङु्गा दशान 
कन्स्ट्रकसन एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.तल. 

दरु्वचौर घरु्म्ि 
चारपाला सडक 

077/1/14-
077/3/15 

077/
3/15 

923414 711510 077/6/
30 

निुन तनमाार् सेवा रहदैर्ा अधााखाची 
सडक 

077/1/14-
077/3/15 

077/
3/2 

1167883 732100 077/6/
25  

44.  गो.भौ.नं.14-076/8/29 चालक राजीव थापालाइा तमि 2076/7/22 गिे  एकादशी मेला पवामा 
रे.न.पा.का कमाचारीहरु र पदातधकारी हरुलाइा 3 र्ट्रप गरे मेला अवलोकन गना लगेको  गातड भाडा 
रु.12000/- खचा लेखेको मा कमाचारी र पादातधकारीहरुको नाम नामेसी र्ववरर् संलग्न नभएको र्स 
प्रकार एकादशी मेलामा सहभातग हनु पातलकाबाट गाडी खचा व्र्होने तनर्ार् वेगर खचा लेखेको रकम 
सम्बर्न्धि मेला पवामा सहभातग हनुे कमाचारी िथा पदातधकारीबाट असूल हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12000 

45.  164-077/3/3 सवारी चालक र्म बहदुरु रेर्ग्मलाइा कृर्ष फमामा अनगुमन गदाा 31

2
 ददन गाडी प्रर्ोग 

गरेवापि रु.24500/- भकु्तानी ददएकोमा अनगुमन गने पदातधकारी िथा कुन तमतिमा अनगुमन गरेको 
आधार प्रमार् वेगर गातड भाडा खचा लेखेको हदुा अनगुमनमा गएका पदातधकारी िथा ददन समेि उल्लेख 
नगरी खचा लेखेको तनर्म संगि देर्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

   24500 

46.  290-077/3/30 कार्ाक्रम अतधकृि श्री शंकर प्रसाद गौिमलाइा घर धरुी र संस्थागि िथर्ाङ्क 
संकलन 21 जनालाइा रु.359441/- प्रतिवेदन लेखन कार्ा गने गोर्वन्द पोखरेललाइा रु.10000/- र 
अनगुमन किाा 5 जनालाइा 30000/- खचा लेख्नको लागी रु.399441/- ददएको छ । कोतभडको 
समर्मा घरधुरी र संस्थागि िथर्ाङ्क संकलन पररचालन गनुा र 5 जना अनगुमन किाा कोतभड कै समर् 
फागनु 12, 15, 16, 20, 28 र 30 गरी 6 ददन अनगुमन गरी अनगुमन खचा 30000/- 
गर्कहरुलाइा 359441/- र प्रतिवेदनलाइा 10000/- गरी रु.399441/- खचा भकु्तानी भएको छ 
।  

 

47.  कोतभड तबशेष कृर्ष कार्ाक्रम -2077 : कोतभड -19 का कारर् भर्वष्र्मा वेरोजगारी बढ्ने र 
ददघाकातलनमा खाद्य संकट पना सक्ने बढी प्रभार्वि भएका ज्र्ालादारी, मजदरु र साना कृषकहरुलाइा  
व्र्ावसार्र्क खेति प्रवर्द्नबाट रोजगारी िथा आर् आजानमा सघाउने र भारि लगार्ि र्वदेश बाट आउन े
िरकारी आर्ािलाइा घटाइ व्र्ापार घाटामा  पतन कम गराउन कोतभड लक्ष्र्ीि व्र्वसार्र्क िरकारी 
प्रवर्द्न कार्ाक्रम संचालन िथा शृ्रजना गरी भर्वष्र्मा आउन सक्ने खाद्य संकटको समस्र्ा समाधान गना 
समेि सहर्ोग हनुे उदेश्र् राखी र्वदेशवाट फकेका र व्र्वसार् उन्मखु कृषकहरुलाइा कृर्ष र्वकास 
प्रोत्साहन कार्ाक्रम संचालनको लातग आतथाक वषाको अन्त्र्मा रु.5465000/- प्राप्त गरी र्वउ उत्पादन 
िफा  3 वटा सहकारी संस्थालाइा रु.75000/- का दरले 225000/- र 262 जना कृषकहरुलाइा 
रु.20000/- का दरले 5240000/- गरी रु.5465000/- खचा लेखेको छ । पातलकले र्स 
कार्ाक्रमबाट सहर्ोग पाउने हरु र्विरर् अतभलेख रार्ख तनरन्िरिा ददए नददएको अनगुमन गररनपुदाछ ।  

 

48.  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध 
गराउन ेव्र्वस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै 
पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक 
सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबन्दीतभर 
नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख न ैआन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् 
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समानीकरर् अनदुानबाट रु.1500000/- िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

गो.भौ.नं.तमति र्वद्यालर्को नाम र्ववरर् अनदुान रु. 
280-077/3/29 रेशङु्गा बहमुरु्ख क्र्ाम्पस कक्षा 11 र 12 संचालन गना 4 जना र्शक्षक को 1500000 

जम्मा  1500000  
49.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 

रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ा 
वेगर रु. 3262587 का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार 
छन । 

संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि पूर्जगि 

गो.भौ.नं. तमति आपतुिाकिाा रकम 

31-077/3/28 16 वटा आपतुिाकिाावाट 1005220 
33-077/3/30 शरर् मेतडसन तडस्ट्रव्र्टसा 1974867 
34-077/3/30 महेश फमाा 282500 
 जम्मा  3262587  

 

49.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको देर्खएन । 

 

49.2.  आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको 
लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश भएको पाइएन । 

 

49.3.  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

49.4.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खुल्ने 
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्न ेगरेको पाइएन । 

 

49.5.  औषतधको खचा घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट रुपमा घटाउने गरेको पाइर्ो ।  

49.6.  सशिा चाल ुर तनशिा चालबुाट र्वतभन्न गो भौ नं बाट पटक पटक औषधी खररद गरेको देर्खएकाले सो 
सम्बन्धमा वार्षाक मागमा आधाररि लगि खडा गरर सोर्ह आधारमा टेण्डर आह्वान गरी खररद गरेमा 
तमिव्र्र्र्िा हनुे र बढी पारदर्शािा देर्खने र तनशलु्क लोगो समेि हनुे भएकाले सोर्ह प्रकृर्ा अपनाइा 
औषधी खररद गनुापने देर्खन्छ । 

 

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

50.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको छैन । कामका लागी रोजगार 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको छनौट 
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अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक संखर्ामा 
र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, 

अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक 
रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम 
अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 119 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.2610692/-खचा गरेको 
छ । लर्क्षि वगालाई  ददनदेर्ख 30 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र 
कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन । 

51.  सोझै खररद  
(क) सावानर्जक खररद तनर्मावली 2064  को तनर्म 85 अनसुार एक आतथाक वषामा एकै पटक वा 
पटक पटक गरी रु.500000/- भन्दा बढी खररद गना नहनुे व्र्वस्था भएपतन तनम्न आपूतिाकिाा संग 
सीमा भन्दा बढी खररद गरेको रु. 

गो.भौ.नं. तमति आपूतिाकिाा र्वल नं. तमति भकु्तानी रकम 

गाउपातलका पूर्जगि 

2-076/6/16 अनमोल कम्प्र्टुसा 25-076/6/13 177692 

13-076/8/25 अनमोल कम्प्र्टुसा 36-076/8/4 151250 

369-077/3/31 अनमोल कम्प्र्टुसा 158-077/3/25 99999 

संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि पूर्जगि 
32-077/3/27 अनमोल कम्प्र्टुसा 145-077/3/12 331999 
36-077/3/30 अनमोल कम्प्र्टुसा 159-077/3/30 71019 
  जम्मा  831959 

(ख) सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(2) बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद गनुापने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm गना सर्कन,े 

रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना 
नहनु ेएवं एउटै व्र्र्क्त, फमा,कम्पतन वा संस्थाबाट एक पल्ट भन्दा बर्ढ खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ 
पातलकले र्ो वषा पूर्जगि िथा चाल ु वाट वस्ि ु िथा सेवा खररद गदाा प्रतिस्पधाा सतमति हनुे गरी 
रु.500000/- सम्मको लागि अनमुान िर्ार गरी र 9023482/- सोझौ खररद गने गरेको छ । 
र्स प्रकार प्रतिस्पधाा सतमति हनुे गरी कार्ा गना तनरुत्सार्हि गनुा पदाछ ।  
गा.पा.पूजँीगि 

गो.भौ.नं. तमति तनमाार् व्र्वसार्ी लागि अनमुान खचा 
45-076/10/20 शाइन कन्स्ट्रकसन प्रा.तल. 465091 461046 

46-076/10/20 अर्प कन्स्ट्रक्सन एण्ड कं.प्रा.तल. 464896 490804 

186-077/3/11 रेसङु्गा तनमाार् सेवा 499468 489877 

187-077/3/11 आर.आर.र्वल्डसा 499843 496211 
228-077/3/21 स्टार र्वन्दवातसतन कन्स्ट्रक्सन 499532 494023 
297-077/3/31 रेसङु्गा दशान कन्स्ट्रक्सन 499437 495640 
324-077/3/31 तसर्द् भैरव कन्स्ट्रकसन प्रा.तल. 327555 322700 
327-077/3/31 खड्ग देवी र्वल्डसा एण्ड सप्लार्सा प्रा.तल 498591 494711 
332-077/3/31 राइर्जङ् रेसङु्गा तनमाार् सेवा प्रा.तल. 499709 497190 
333-077/3/31 साथी र्वल्डसा एण्ड सप्लार्सा 499576 493011 
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348-077/3/31 गजल कन्स्ट्रक्सन 498635 492110 
376-077/3/31 नाइजल तनमाार् सेवा प्रा.तल 499759 492806 
379-077/3/31 प्रकाश तनमाार् सेवा 499866 490389 
386-077/3/31 कृष्र् कन्स्ट्रक्सन 496611 487235 
418-077/3/31 अंकल र्वल्डसा 498267 495916 
419-077/3/31 काकी तनमाार् सेवा 499489 496067 
404-077/3/31 रेसङु्गा तनमाार् सेवा प्रा.तल. 497059 493812 
संर्घर् सरकारबाट हस्िान्िररि पूर्जगि                                                 
8183548 
5-076/10/14 निुन  तनमाार् सेवा 499365 496608 
74-077/3/31 र्ारा कन्स्ट्रकसन एण्ड सप्लार्सा 349774 343326 

कुल जम्मा  9023482  
52.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 

अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 3 प्रतिशि का दरले तबलबाट 
र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि 
रु.3532178/-कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

53.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 

 

54.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबद्र्धन गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ ।  

 

55.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न ेखचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट 

गो.भौ.नं. तमति परामशादािा कामको र्ववरर् खचा रकम 

96-077/1/21 र्क्रर्र्टभ ररसचा एण्ड 
एनालाइतसस र्टम प्रा.तल खा.पा.र्ोजना गडा नं. 4,6,7 को 3 वटा 364425 

426-077/3/31 साकुरा इर्न्जतनर्रीङ सोलसुन 
प्रा.तल 

उलेतन डाडा हवाके छहरा वढुी र्झतमसडक 

उलेतन चोक सेलटाफुरा डाडा दोमइ सडक खोला  336717 

427-077/3/31 तसर्चि तलंक इर्न्जतनर्रीङ 
कन्सलटेन्सी  

कुमारी पोखरी गाभानी पोखरी भवुन पानी 
लामाडाडा लर्प्स तनरचे द्घर तसमाधार सडक 443389 
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बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु पदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

56.  प्रशासतनक खचाको आधार:- कार्ाालर्ले प्रशासतनक कार्ाको लातग बजेट र्वतनर्ोजन गदाा कार्ाालर्ले गने 
र्वतभन्न कार्ा र सो कार्ा गना खररद गनुा पने सामान,सेवा वा महसूलको आधारमा कार्ाालर्को 
जनशर्क्त,मािहिका वडा आददलाई आधार तलन ु पदाछ ।कार्ाालले प्रशासतनक खचामा रकम र्वतनर्ोजन 
गदाा तलएको आधार स्पष्ट भएन । प्रशासतन कार्ाको लातग रकम र्वतनर्ोजन गदाा तनर्िि आधारमा 
र्वनर्ोजन गरी न्रू्न प्रशासतनक खचामा अतधक उपलर्ब्ध हसुल गनुा पदाछ । 

 

57.  प्रशासतनक खचा सम्बन्धमा:- कार्ाालर्को प्रशासतनक खचा िफा  चालू िथा पूजँीगि बजेटबाट कार्ाालर् 
संचालन‚  मेर्शनरी औजार‚फतनाचरमा पूवााधार र्वकास कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक प्रर्ोजनका 
लातग बजेट स्वीकृि भएको छ ।त्र्स्िै नेपाल सरकारको शशिा बजेट िथा प्रदेश सरकारको मखुर्मन्री 
रोजगार कार्ाक्रम लगार्िमा समेि प्रशासतनक कार्ाका लातग रकम र्वतनर्ोजन भएको छ ।र्स अतिररक्त 
कार्ालर्ले तनमाार् कार्ाको कन्टेनजेन्सीबाट समेि प्रशासतनक कार्ामा खचा गने गरेको छ ।र्वतभन्न 
र्शषाकबाट गररएका प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् नरार्खएकोले प्रशासतनक खचाको र्वश्लषेर् गना 
सर्कएन । धेरै र्शषाकबाट प्रशासतनक खचा गने िर एर्ककृि र्ववरर् िर्ार नगदाा कार्ाालर् संचालन 
लगार्िम अनावश्र्क खचा हनु सक्ने,तमिव्र्र्र्िा नहनुे जस्िा जोर्खम रहन सक्ने भएकोले आन्िररक 
तनर्न्रर् िथा पारदर्शािाको लातग सबैर्शषाबाट भएको प्रशासतनक खचाको एर्ककृि र्ववरर् िर्ार गनुा 
पदाछ । 

 

58.  र्जन्सी व्र्वस्थापन :- आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 50 बमोर्जम कार्ाालर्मा कुनै 
प्रकारबाट प्राप्त भएका र्जन्सी सामानको लगि खडा गरी रार्खएको र्जन्सी मालसमान के कस्िो 
अवस्थामामा छन, कार्ाालर् प्रमखुले एक आतथाक वषामा कर्म्िमा एक पटक आफैले तनरीक्षर् गरी वा 
त्र्स्िा मालसामान र्जम्मा तलने कमाचारीबाहेक अन्र् कमाचारीले वा प्रार्वतधकर्द्ारा तनरीक्षर् गना लगाई 
त्र्सको प्रतिवेदन तलर्खि रुपमा तलई कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्ले 
र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदन तनर्ममा व्र्वस्था भए बमोर्जम तनररक्षर् गराइ प्रतिवेदन तलएको पाइएन । 

 

59.  खररद व्र्वस्थापन :- सावाजतनक खररद तनर्ामवली,2064 को तनर्म 3 बमोर्जम सावाजतनक तनकार्ले 
कुनै खररद कावााही िर्ार गदाा खररद आवश्र्किाको पर्हचान माग संकलन गने,खररद सम्बन्धी र्वतभन्न 
प्रार्वतधक कुरा समाधान गना र आपूतिाकिााको उपलब्धिा र्र्कन गना बजारमा प्रचतलि खररद संम्झौिाको 
जानकारी तलन,ेअर्घल्ला वषाहरुमा समान प्रकृतिको मालसमान,तनमाार् कार्ा वा परामशा सेवा अन्र् सेवा 
खररद गररएको भए त्र्स्िो खररद प्रर्क्रर्ाको अध्र्र्न गने,खररद र्ववरर् िर्ार, पररमार् र क्षेर र्र्कन 
गने,खररदलाई बढी सरु्वधाजनक समहु र्वभाजन गने वा प्र्ाकेजमा समावेश गने, खररद र्ोजना िर्ार 
गने,खररदको लागि अनमुान िर्ार गने,खररदको आतथाक स्रोि र रकम पर्हचान गने,खररद र्वतध छनौट 
गने  

व्र्वस्था छ ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन । 

 

59.1.  कार्ाालर्को दैतनक प्रशासन संचभालनको लातग चाल ुिथा पूरँ्जगि खचा र्शषाकबाट मसलन्द,छपाई,र्वर्वध 
प्रकारका सामाग्री खररदको लातग कार्ाालर् संचालनमा‚ मेर्शनरी औजारमा‚फतनाचरमा खचा गरेको संर्घर् 
िथा प्रदेश सरकारको शसिा बजेट बाट समेि र्वतभन्न सामान खररद गररएको छ । कार्ाालर्ले सामान 
खररदको लातग माग संकलन,लागि अनमुान िर्ारी,,सामानको प्रकृति अनसुार समहु र्वभाजन र प्रत्रे्क 
समूहको रकम पररमार् अनसुार खररद र्वतध छनौट गरी खररद गरेको पाईएन ।कार्ाालर्मा प्रर्ोग हनुे 
कतिपर् सामान कार्ाालर्बाट खररद गरेको भए पतन र्वषर्ि शाखाबाट खररद गरी कमाचारीले सोधभनाा 
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माग गरेको िथा कतिपर् सामान पेश्कीबाट खररद गरेको देर्खर्ो ।त्र्स्िै र्शक्षा,कृर्ष,पश,ु,सामार्जक 
र्वकासको लातग छुयाईएको अतधकाशं बजेट संम्बर्न्धि शाखाका कमाचारीले पेश्कीबाट खररद गरेकोमा 
खररद गररएको रकम सम्बर्न्धि सप्लार्सा िथा सेवा उपलब्ध गराउनेलाइ ददएको भरपाइ वा बैंक 
ट्रान्सफर गरेको समेि देर्खएन । 

59.2.  सामान प्रर्ोग गने वा सेवाग्राहीलाई सामान र्विरर् गने र्जम्मा पाएको व्र्र्क्तले आफैँ  कार्ाक्रम िर्ार 
गने,आफै पेश्की तलने वा माल सामान पेर्श्कबाट खररद गरी सोधभनाा तलई आफै र्विरर् गदाा आन्िररक 
तनर्न्रर्को अभावमा बजार मूल्र् भन्दा बढीमा बस्ि ु वा सेवा प्राप्त हनु सक्न े भएकोले बस्ि ु वा सेवा 
खररद गदाा सावाजतनक खररद तनर्मावलीको प्रावधान अनसुार सोझै,दरभाउपर, तसलबन्दी 
दरभाउपर,बोलपर लगार्िका उपर्कु्त खररद र्वतध छनौट गने,तबके्रिालाई सोझै भकु्तानी गने लर्ागिका 
प्रर्क्रर्ा अवलम्बन गरी खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि बनाउन ु पने देर्खन्छ । 

 

59.3.  सावाजतनक खररद तनर्मावली,2064 मा 5 लाख सम्मको मालसमान खररद 3 आपूतिाकिााबाट दरभाउपर 
तलई सबै भन्दा घटी रकम प्रस्िाव पेश गने आपूतिाकिााबाट खररद गनुा पने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले 
दरभाउपरबाट खररद गरेका सामानको भकु्तानी ददएको भौचर साथ 3 दरभाउपर संलग्न गरेको भएपतन 
दरभाउपरको फोटोकर्प संलग्न गरेको, िलुनात्मक िातलका बनाई स्वीकृि गराउन े
नगरेको,आपतुिाकिाालाई पराचार गरी दरभाउपर माग नगरेको, दरभाउपर बाट मालसामान खररद गदाा 
मौजदुा सूचीमा रहेका आपूतिाकिाालाई तलर्खि पराचार गरी सक्कल प्रति दरभाउ तलने प्राप्त दरभाउपर दिाा 
गने,िलुनात्मक िातलका िर्ार गने लगार्िका कार्ा गरी खररद प्रर्ालीलाई व्र्वर्स्थि गनुापदाछ । 

 

60.  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता– अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध 
गराउन ेव्र्वस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै 
पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक 
सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबन्दीतभर 
नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख न ैआन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् 
समानीकरर् अनदुानबाट पातलकाले र्शक्षकको िलब भत्तामा रु.१८३८०९०।०० िलब भत्ता भकु्तानी 
गरेको पाईर्ो । र्सरी तनकासा ददएको रकममध्रे् अतधकांश तबद्यार्लर्हरुको माग फाराम र बरु्झतलएको 
भरपाई लेखारीक्षर्मा पेश हनु आएन । िसथा देहार्का तबद्यर्ालर्हरुबाट तनकासा माग फाराम िथा 
सम्बर्न्धि र्शक्षकहरुलाई िलब भत्ता बरु्झतलएको भरपाई िथा र्शक्षकहरुको तनर्रु्क्त एवम तबद्यार्लर् 
व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्ार् समेि पेश हनुपुदाछ । 

गो भौ नं र 
तमति 

तबद्यार्लको नाम र्शक्षकको पद नाम तनकासा 
रकम 

कैर्फर्ि 

११।०७६।
६।१४ 

घोले मा तब एक बहादरु बस्निे तमना 
कुमारी बस्निे र र्हरा 
बहादरु श्रीस 

२५०००० श्रावर्देर्ख कातिाक र चाडपपा गरी ३ 
जनाको ५ मर्हनाको 

३७९।०७७
।२।२६ 

घोले मा तब एक बहादरु बस्निे र र्हरा 
बहादरु श्रीस 

१९६४०० २०७६ चेर र ०७७ बैशाख जेठ र 
आषाढ गरी ४ मर्हना एक बहादरुलाइ 
मातसक रु २५३५०।०० र र्हरा बहादरु 
बस्नेिलाइ मातसक रु २३८५०।०० ले 
भकु्तानी 

१२।०७६।
६।१४ 

जनसहर्ोग मा 
तब वडा नं ५ 

 ४००००० एकमषु्ट रुपमा तनकासा २०७५।०७६ को 
भरपाइ पेश १० जना तनर्ज श्रोिका 
र्शक्षकलाइ िलब भकु्तानी 

३८६।०७७
।२।२८ 

  २१८०००  
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४९९।०७७
।३।२५ 

जनर्हि प्रा तब  १०७६९० ७ मर्हनाको मातसक रु १५३८५।०० 
को दरले तनकासा  

२०३।०७६
।७।२० 

परृ्थव प्रा तब 
अखाले 

 ३०००० श्रावर्देर्ख कातिाक र चाडपवा समेि 
मातसक रु ६०००।०० 

जनर्प्रर् प्रा तब 
पराल्मी 

 ३०००० 

बालमर्न्द 
बालतबकास 
िम्घास 

 ३०००० 

२२९।०७६
।१०।२४ 

परृ्थव प्रा तब 
अखाले 

 ३०००० मंतसरदेर्ख फाल्गनु गरी ४ मर्हनाको 

जनर्प्रर् प्रा तब 
पराल्मी 

 ३०००० 

बालमर्न्द 
बालतबकास 
िम्घास 

 ३०००० 

१९६।०७६
।१०।२४ 

साउनेथमु तनमा 
तब 

बलराम मरातसतन १००००० तनज २०७६।२।१३ देर्ख लाग ु हनुेगरी 
तमति २०७६।८।१२ मा तनर्कु्ती भएको 
मातसक रु २५०००।०० श्रावर्देर्ख 
कातिाकसम्मको तनकासा 

१०७।०७६
।८।२५ 

रातनपोखरी तन 
मा तब 

२ जना र्शक्षक १५०००० २ जना र्शक्षकलाइ श्रावर्देर्ख कातिाक र 
चाडपवा समेि मातसक प्रति र्शक्षक रु 
१५०००।०० का दरले 

१०।०७६।
६।१४ 

राङ्वास मा तब 
वडा नं ११ 

एक जना मा तब र एक 
जना प्रा तब 

२३६००० ३ जना र्शक्षकलाइ श्रावर्देर्ख कातिाक र 
चाडपवा समेि मा तब र्शक्षक एक जनालाइ 
मातसक रु ३००००।०० का दरले र प्रा 
तब २ जनालाइ मातसक प्रति र्शक्षक रु 
८६००।०० का दरले 

जम्मा   १८३८०९०   
61.  बढी तनकासा– आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको 

जाँच गरी तनकासा िथा खचा गनुापने उल्लेख छ । पातलकाले तबतभन्न तबद्यालर्हरुलाइ जम्मा रु 
१८३८०९०।०० तनकासा ददएकोमा लेखापरीक्षर्मा अतधकांश तबद्यालर्हरुको माग फाराम िलब 
तबिरर् भरपाइ र्शक्षक तनर्रु्क्तपर िथा तबद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्र्ा पेश नभएको केही 
तबद्यालर्ाइ देहार् अनसुार बढी तनकासा गएको देर्खएको कारर् पातलकाले सम्पूर्ा तबद्यालर्को मातथ 
उल्लेर्खि प्रमार् कागजािहरु परीक्षर् िथा र्र्कन गरी बढी तनकासा भएको रकम असलु गनुापदाछ । 
र्सथा तनम्नानसुार रु. 176350/- रकम बढी तनकासा खचा लेखेको छ । िसथा बढी तनकासा ददएको 
रकम असूल गरी सम्बन्धीि राजस्व खािामा दार्खला हनुपुने रु. 
तबद्यालर्को 
नाम 

तबबरर् तनकासा 
भएको 

तनकासा 
हनुपुने रकम 

बढी 
तनकासा 

घोले मा तब २०७६ चेर र ०७७ बैशाख जेठ र आषाढ गरी ४ मर्हना एक 
बहादरुलाइ मातसक रु २५३५०।०० र र्हरा बहादरु बस्नेिलाइ 
मातसक रु २३८५०।०० ले भकु्तानी ददएकोमा २०७६ श्रावर्देर्ख 
कातिाकसम्म एक बहादरु बस्नेिलाइ मातसक रु १८१५०।०० र 
र्हरा बहादरु श्रीसलाइ मातसक रु १४१५०।०० का दरले भकु्तानी 
ददएको कारर् चैरदेर्ख आषाढसम्म बढी दरले भकु्तानी 

१९६४०० १२९२०० ६७२०० 

बालमर्न्द 
बालतबकास 
िम्घास 

श्रावर्देर्ख कातिाक र चाडपवा वापि मातसक रु ६०००।०० 
को दरले प्रति तबद्यालर् रु ३००००।०० भकु्तानी ददएकोमा 
मंतसरदेर्ख फाल्गनु गरी ४ मर्हनाको रु ३००००।०० 

३०००० २४००० ६००० 
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भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी 
साउनेथमु 
तनमा तब 

र्शक्षक बलराम मरातसतन २०७६।२।१३ देर्ख लाग ुहनुेगरी 
तमति २०७६।८।१२ मा तनर्कु्ती भएको मातसक रु 
२५०००।०० श्रावर्देर्ख कातिाकसम्मको तनकासा भएकोमा 
तनर्कु्ती भन्दा अगातडको भकु्तानी ददन नतमल्ने 

१००००० ०० १००००० 

राङ्वास मा 
तब वडा नं 
११ 

३ जना र्शक्षकलाइ श्रावर्देर्ख कातिाक र चाडपवा समेि मा 
तब र्शक्षक एक जनालाइ मातसक रु ३००००।०० का 
दरले र प्रा तब र्शक्षक २ जनालाइ मातसक प्रति र्शक्षक रु 
८६००।०० का दरले भकु्तानी भएकोमा दगुाा पाण्डे तमति 
२०७६।४।१२ मा तनर्कु्ती भएकोले तनर्कु्ती भन्दा 
अगातडको भकु्तानी भएको 

२३६००० २३२८५० ३१५० 

जम्मा  ५६२४०० ३८६०५० १७६३५० 

 
62.  सशिावाट िलव खचा पातलकाले २०७७ आषाढ मर्हनाको िलब २२ जना स्थार्ी कमाचारीको रु 

८६१९८०।०० सातबक तबकासिफा का १४ जना स्थार्ी कमाचारीको रु ५४९५४२।०० र नर्ा ँ
तनर्कु्ती भएका १४ जना स्थार्ी कमाचारीको रु ४८९५३३।०० गरी जम्मा रु १९०१०५५।०० 
गाउँपातलका चालमुा िलब खचा लेखांकन गनुापनेमा संर्घर् सशिाको गो भौ नं१३५।०७७।३।२२ बाट 
खचा लेखांकन गरी भकु्तानी ददएको देर्खएकोले तनर्म सम्मि देर्खएन । 

 

 

 

 

 

63.  संस्कृति पर्ाटन  
रेसङु्गा र्ज्ञशालादेर्ख भ्रू्टावरसम्म पदमागा तनमाार् पातलकामा प्राप्त स्वीकृि बजेटबाट रेसङु्गा र्ज्ञशालादेर्ख 
भ्रू्टावरसम्म रेतलङ्ग सर्हिको पदमागा तनमाार् िथा भ्रू् टावर प्राङ्गर्मा ममाि गनाको लातग प्रातबधक 
मूल्र्ांकन रु  गो भौ नं ८।०७७।३।३१ बाट रु ५००००००।०० भकु्तानी ददएकोमा तमति 
२०७७।९।८ मा स्थलगि तनरीक्षर् गदाा तबतभन्न स्थानमा केही र्ज आइ पाइप जडान नभएको,रेतलङमा 
फेर्न्सङको काम नभएको,रेतलङमा क्र्ाप नलगाएको आदी तनमाार् कार्ा पूरा नहदैु सम्पूर्ा रकम भकु्तानी 
ददएकोले बाँकी तनमाार् कार्ा सो सतमतिबाट गराउनपुने देर्खन्छ । तनमाार् सामाग्री उपभोक्ता सतमतिले 
प्रतिस्पधाा नगरी तसधैं खररद गरेको छ । 

 

64.  अतग्रम आर्कर कट्टा नभएको आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ अनसुार उपभोक्ता सतमति माफा ि काम 
गराइ रु ५००००००।०० भन्दा बढी भकु्तानीमा अतग्रम आर्कर १.५ प्रतिशि कट्टा गरी भकु्तानी 
ददनपुनेमा देहार्मा उल्लेख गररएका र्ोजनाहरुमा कट्टा गरेको नदेर्खएकोले रु असलु गरी राजस्व दार्खला 
हनुपुने रु. 
गो भौ नं र तमति रकम अतग्रम आर्कर 

रकम 

तबबरर् 

६।०७७।३।३१ ५०००००० ७५००० उनार्चौर खड्ग भगविी मर्न्दर तनमाार् व्र्वस्थापन सतमति 

८।०७७।३।३१ ५०००००० ७५००० रेसङु्गा र्ज्ञशालादेर्ख भ्रू्टावरसम्म रेतलङ्ग सर्हिको पदमागा तनमाार् 
िथा भ्रू् टावर प्राङ्गर्म ममाि 

जम्मा १००००००० १५०००० 
  

 

 

 

 

 

 

१५०००० 

65.  स्थातनर् पूवााधार तबकास साझेदारी कार्ाक्रम 

जनश्रमदान– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्लाई तनमाार् कार्ाको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर, ओभरहेड 
कर्न्टन्जेन्सी रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ु पने व्र्वस्था छ । जस 
अनसुार तनम्न तनमाार् कार्ा गदाा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र पातलकाले बेहाने 
अंश उल्लेख गरी सम्झौिा भएको देर्खन्छ । िर तनमाार् कार्ा सम्पन्न गदाा घटी मूल्र्ांकन भएको 
अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेर्खएको देहार्अनसुारको रकम असूल 
हनुपुने रु. 
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भौ नं र तमति उपभोक्ता सतमति र काम सम्झौिा 
रकम 

सम्पन्न काम उपभोक्ताले 
व्र्होने प्रतिशि  

उपभोक्ताले 
व्र्होरेको र रकम 

अनपुातिक 
कट्टी रकम 

५९२।०७७।३।
३१ गा पा चाल ु

वडा नं १४ कृर्षमा 
आधाररि र्वुा स्वरोजगार 
कार्ाक्रम 

६६०००० ६२४८४६ ९.०९ २४८४६ ३१९५२ 

 
66.  नगरपातलकाको प्रशासर्कर् भवन तनमाार् नगरपातलकाको प्रशासर्कर् भवन तनमाार् गना रु १ करोड ५० 

लाख बजेट तबतनर्ोजन भएकोमा सातबकमा िम्घास गाउँ तबकास सतमतिले तनमाार् गरेको एक िले भवनमा 
२ िला थप ढलान र माथी आधा ट्रस्ट तनमाार् गना तमति २०७७।१।३० सम्म सम्पन्न गने गरी रु 
२२४७१८१०।०० मा तमति २०७६।१।३१ गिे प्राकृतिक तड एन ए जे भी संग गि वषा सम्झौिा 
भइ प्रथम रतनङ्ग तबल वापि रु ५११३५६८।०० भकु्तानी भएकोमा र्स वषा िेश्रो रतनङ्ग तबलसम्म रु 
११५२८५२२।०० गरी हालसम्म जम्मा रु १६६४२०९०।०० मू अ कर समेि भकु्तानी भइसकेको 
छ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका ब्र्होराहरु देहार् अनसुार छन । 

(क) तनमाार् काम सम्पन्न गने म्र्ाथ तमति २०७७।१।३० सम्म भइ समाप्त भएकोले समर्मै तनमाार् 
काम नगने तनमाार् व्र्वसार्ीले म्र्ाथ थपको तनबेदन समेि पेश नगरेको कारर् सावाजतनक खररद ऐन 
िथा तनर्मावली र सम्झौिा अनसुार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु गरी तनमाार् काम सम्पन्न गराउन ुपने 
देर्खन्छ 

(ख) ठेक्का तबल र नापी र्किाबमा शरुु रतनम तबल समेिको पररमार् िथा रकम देर्खने गरी रतनङ्ग तबल 
िर्ार गनुापनेमा सो नगरी चाल ुरतनङ्ग तबलमा सोही तबलको पररमार् र रकम मार समावेश गरेको हनुाले 
र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

(ग) लेखापरीक्षर्मा तबल अफ क्वार्न्टटी र ठेक्का फाइल पेश नभएकोले रतनङ्ग तबल भकु्तानीको दररेट 
तभडान गना पाइएन । साथै िेश्रो रनङ्ग तबल वापि रु ७४०२८४४।०० भकु्तानी भएकोमा सो तबलको 
पररमार् र रकम नापी र्किाबमा चढाएको नपाइएको कारर् सो तबलको कामको सम्बन्धमा र्र्कन गना 
नसर्कएको रु 

(घ) नगरपातलकाको प्रशासर्कर् भवन तनमाार् गना रु १ करोड ५० लाख बजेट तबतनर्ोजन भएकोमध्रे् 
सातबकमा िम्घास गाउँ तबकास सतमतिले तनमाार् गरेको एक िले भवनमा २ िला थप ढलान र माथी 
आधा ट्रस्ट तनमाार् गना प्राकृतिक तड एन ए जे भी संग गि वषा सम्झौिा भइ काम भइरहेको अवस्थामा 
भइूिलाको झ्र्ाल ढोका ममाि फल्स तसतलङ्ग र पर्हलो बोलपरमा छुट भएको काम गनाको लातग 
तसलबन्धी कोटेशनबाट काम गराइ तड एन तड तबल्डसालाइ रु १९२६९७३।०० भकु्तानी ददएको पाइर्ो 
। र्सरी एउटै भवनमा गररने तनमाार् कामको शरुुमै एकैपटक प्रतिस्पधाा गराइ तनमाार् काम गराएको 
अवस्थामा तनमाार् खचामा तमिव्र्र्र् हनुे समर्मै काम सम्पन्न हनुेिफा  पातलकाले ध्र्ान परुाएको देर्खएन । 
र्स कामको लातग तबमा वापि रु १५०००।०० भकु्तानी ददएकोमा तबमा पोतलसी िथा र्प्रतमर्म तिरेको 
तबजक पेश नभएकोले असलु हनुपुने रु 

(ङ) नगरपातलका प्रशासर्कर् भवनमा फतनातसङ्ग र वाउण्ड्रीवाल तनमाार् गना तमति 2077/3/31 गिे 
सम्झौिा भइा गो.भौ.नं. 4-077/3/31 वाट रु.1287000 मोर्वलाइजेशन पेर्श्क ददएकोमा 
लेखापरीक्षर्मा ठेक्का सम्वर्न्ध फाइल पेश नभएको एवम सो प्रशासर्कर् भवनको एउटै प्र्ाकेज वनाइा 
तनमाार् कार्ा गनुापनेमा 3 टुक्रा वनाइ काम गरेको तनर्मसम्मि देर्खएन । 
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 संर्घर् सशिा ̦ चाल ु  

67.  र्स रेसङु्गा नगरपातलका अन्िगाि संचातलि ४३ वटा र्वद्यालर्हरुमध्रे् तनम्न र्वद्यालर्हरुमा ददवा खाजामा 
खचा भएको वास्िर्वक रकम भन्दा बढी रकम तनकासा ददएको देर्खएको हदुा असलु गनुापने रु. 
तस नं र्वद्यालर्को नाम र्वद्यालर्ले गरेको खचा भकु्तानी बढी रकम 

र्व॰ सं॰ ददन दर रकम 
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 जम्मा      ११०६०९२  
68.  भ्रमर् खचा: लरु्म्वनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी 

ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि 
हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको ।  
      अिः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा सम्बन्धमा स्पष्ट हनु सर्कएन । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गरर खचामा तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

69.  (क) सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट 
गनुापनेछ ।  
(ख) सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको रोहवरमा 
भत्ता रकम र्विरर् गनुापनेछ । 

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन :  

70.  कार्ार्ोजना : र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 17(2) िथा र्वपद 
जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्माली, 2076 को तनर्म (8) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम किाव्र् र अतधकारमा पररषद/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एर्ककृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरर स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने सवै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने ।र्वपद  
पवुािर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उर्द्ार र राहि व्र्वस्था गने ऐन वमोर्जम 
कार्ा गरे / नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र संचालन, िथर्ाङ्क अध्र्ावतधक गने 
र्वपद् घर पररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको 
कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लाग ुगरी गने, गराउने सम्बर्न्ध व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा 
िोर्कएका कार्ाहरु गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा गराउन ुपदाछ ।  

 

71.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष : र्वपद् जोर्खम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन 2074 को दफा 23 (14) 
मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लागी प्रत्रे्क स्थातनर् िहमा र्वपद व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 
िथा कोषको संचालन सम्बर्न्ध व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले वनाएको तनर्ममा िोर्कए बमोर्जम हनु े
व्र्वस्था छ।पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि रु.15454970/-आम्दानी भइा रु.12606675/- 
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खचा गरी रु.2848295/- वाकी देर्खन्छ।पालकाले र्वपद व्र्वस्थाको र कोतभड-19 को खचा छुर्ट्टने 
गरी अतभलेख राखेको छैन।अि: कोतभड-19 को र र्वपदको लातग खचा गरेको छुटै्ट अतभलेख राख्न ुपदाछ 
।  

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

 

73.  र्जल्ला कोतभड १९ पररक्षर् प्रर्ोगशाला र आइसोलेशन सेन्टर स्थापना सम्बन्धमा 
२०७७।२।३१ को र्जल्ला र्वपद व्र्वस्थापन सतमतिको वैठकले र्वश्व नै कोरोना संकटमा गरु्िरहेको र 
नेपालमा पतन संक्रमर् दर ददन प्रति ददन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा र्जल्लामा र्प तस आर पररक्षर् को 
लातग प्रर्ोगशाला प्रर्ाप्त नहदुा र्प तस आर को नतिजा आउन र्ढलाई भएकोले र्जल्लामा कोतभड १९ 
पररक्षर् प्रर्ोगशाला र नेपाल सरकारले  िोकेको आवश्र्क मापदण्ड बमोर्जम सरु्वधार्कु्त आइसोलेशन 
सेन्टर स्थापना गना र संचालन गना आवश्र्क पने मेर्शनरी उपकरर् जनशक्ती व्र्वस्थापनका लातग 
र्जल्ला तभरका सबै पातलकाहरुले र्वशेष कार्ार्वतध िर्ार गरर नगरपातलकाले रु १५०००००। का दरले 
र प्रति गाउँपातलकाले रु १००००००। का दरले रेसङु्गा नगरपातलका स्थातनर् र्वपद व्र्वस्थापन कोषमा 
र्थाशाक्र् चाँडो रकम उपलब्ध गराउने तनर्ार् भएकोमा इस्मा गाउँपातलका र मातलका गाउँपातलकाबाट 
२।२ लाख गरर रु ४ लाख नगरपातलकाको र्वपद व्र्वस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ। िर तनर्ार् 
अनसुार काम भएको र्स्थति देर्खएन । 

 

74.  सरकारी िथा साजावजतनक जग्गा संरक्षर् हक हस्िान्िरर् उपर्ोग िथा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 
2074 को  दफा 97 मा गाउपातलका िथा नगरपातलकले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी िथा सामदुार्र्क 
सावाजतनक सम्पतिको रेखदेख ममाि सम्हार र संरक्षर् गनुापने  व्र्वस्था छ।पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेको अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले 
आफ्नोक्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुापदाछ । 

 

75.  आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट कार्म वेरुज ु: आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन 2076 को 
दफा 34 मा स्थातनर् िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकारीिाका आधारमा आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ु पने, आन्िररक लेखापरीक्षर्को प्रतिवेदन 
औल्र्ाइएको र्वषर् वस्िहुरु सधुार भए नभएको पररक्षर् गना िथा आवश्क कारवार्ह गना लेखापरीक्षर् 
सतमति गठन गनुा पदाछ र आन्िररक लेखापरीक्षकले प्रस्ििु गरेको प्रतिवेदन र सो उपर भएको 
कारवाहीको प्रतिवेदन स्थानीर् िहको प्रमखु समक्ष पेश गनुापने उल्लेख भएिापतन पातलकाले आन्िरीक 
लेखापरीक्षर् सम्म गराइा प्रतिवेदन तलने कार्ा भएको सो प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर् वस्िहुरु सधुार 
भए नभएको परीक्षर् गने िथा आवश्र्क कारवाही गने लेखापरीक्षर् सतमति गठन गरेको पाइाएन । अि: 
पातलकाले लेखापरीक्षक सतमति गठन गरी आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका र्वषर् बस्िहुरु सधुार 
भए नभएको परीक्षर् िथा आवश्र्क कारवाही गरी प्रमखु समक्ष पेश गनुा पदाछ । आन्िररक 
लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका व्र्होराहरु तनम्न छन । 

 

75.1.  हरेक सामान खररद गदाा मागमा आधारीि रहेर सो सबर्न्धि र्वज्ञबाट लागि तनकाली सोर्ह अनसुारको 
सूचनामा नमूना सामाग्रीका साथमा तसलबन्दी दरभाउपर वा टेण्डर आह्वान गरर छनोट प्रकृर्ाबाट छनौट 
भएको सप्लार्साले नमनुा सामाग्री अनसुार सामान उपलब्ध गराएको छ वा छैन भन्ने संबन्धमा सो संवर्न्ध 
र्वज्ञ वा मलु्र्ाकन सतमतिबाट परीक्षर् गराइा गरु्स्िरीर् भएको प्रमार्र्ि भए पतछ मार सामान दार्खला 
गने व्र्वस्था तमलाएमा तमिव्र्र्र् गरु्स्िररर् र प्रभावकारी हनुे हदुाँ र्स िफा  पातलकाले उर्चि ध्र्ान 
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परु्ााउनपुने देर्खन्छ । 
75.2.  र्स नगरपातलकाबाट सञ्चालन हनुे क्रमगि र्ोजना वा पटक पटक एउटै र्ोजनामा रकम र्वतनर्ोजन हनुे 

र्ोजनाहरुको एउटै नापी र्किाव बनाइा रकम भकु्तानी गने व्र्वस्था गरेमा एउटै कामका लागी बजेट 
दोहोररने संम्भावना कम हनुे भएकाले र्समा पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

75.3.  बजेट कार्ाान्वर्न गदाा रोजगारमलुक,उत्पादकमलुक कार्ाक्रम छनोट गरर कार्ाार्ोजना बनाइ बजेट खचा 
गदाा बर्ढ प्रभावकारी हनुे र्वषर्लाइा मध्र्नजर राख्न ुपने छ । 

 

75.4.  औषधी खररदको सम्बन्धमा नगर स्वास्थर् शाखाबाट लागि बनाउदा र्जल्ला दररेटमा औषधीको दररेट 
कार्म नभएको अवस्थामा सूर्चकृि व्र्वसार्ीबाट दररेट माग गरी सोही अनसुारको लागिबाट तसलबर्न्द 
वा टेण्डरको सूचना गने गरेको पाइर्ो । साथै टेण्डरवाट खररद गररने औषतधमा तनशलु्क उल्लेख भएको 
लोगो हनुे िर फुटकर खररदमा नहनुे भएकाले र्सरी फुटकर रुपमा औषतध खररद गनुा तनर्तमि मान्न 
नसर्कन ेहनुाले फुटकर खररद नगने बािावरर् सृजना गनुापने देर्खन्छ ।  

 

75.5.  आवतधक र्ोजना िथा क्रमगि र्ोजनाका नापी र्किाव एउटै बनाइा सोर्ह अनसुार आ.व उल्लेख गरी सोही 
अनसुार मूल्र्ांकन भए अनसुार नापी र्किाबमा चढाउनपुने र र्सरी नापी र्किाब एउटैमा पोर्ष्टङ गरेको 
अवस्थामा तनमाार् काममा दोहोररए वा दोहोररएनन ्भन्ने संवन्धमा तनर्न्रर् गना सर्जलो हनुे अवस्था रहन्छ 
। िसिा एउटै र्ोजनाको नापी र्किाब आ.व अनसुार फरक फरक रार्खनलेु तनमाार् कामको तनर्न्रर् 
गना कदठनाइा हनुे भएकाले उल्लेर्खि र्ोजनाका नापी र्किाव एउटै राख्नपुने देर्खन्छ ।  

 

75.6.  सावानर्जक खररद ऐन 2063 को दफा 52 ले तनमाार् व्र्वसार्र्लाइा पेर्श्क उपलब्ध गराउदा सम्झौिा 
रकमको 20 प्रतिशि रकम पेश्की सोर्ह दफाको उपदफा 2 ले गरेको व्र्वस्था अनसुार पर्हलो पटक 
पेश्की उपलब्ध गराउदा 10 प्रतिशि मार उपलब्ध गराउने वाँकी 10 प्रतिशि कार्ा प्रगतिका आधारमा 
उपलब्ध गराउदै जान सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको िर भकु्तानी दददा परैु 20 प्रतिशि पेश्की रकम 
भकु्तानी गरेको देर्खएकाले ऐनमा भएको प्राबधान अनसुार पेर्श्क रकम उपलब्ध गराउनपुने देर्खन्छ । 

 

75.7.  गो.भौ.न.27 2076/10/8 सूचना र्वज्ञापन स्वरुप दैतनक लरु्म्वतनलाइा रु78309 खचा लेखदा 
घटाघटको प्रस्िाव आह्वानको सचुना तनकाली सोही अनसुार छनौट गरी र्वज्ञापन खचा लेखांकन गरेको 
अवस्थामा खचामा तमिव्र्ी हनुे हदुाँ र्समा सधुार हदुपुदाछ । 

 

75.8.  गो.भौ.न 70 तमिी 2076/12/3 मझेंगे खा.पा.र्ो.को लागि अनमुानको 1 प्रतिशि उ.स.ले व्र्होनै 
भतनएको िर सो अंश देर्खने लागि अनमुान से्रस्िामा समावेस नगराइा परैु रकम रु3410000/ भकु्तानी 
गरेको संवन्धमा  उ.स.ले व्र्होने रकम मध्रे् परैुलाइा 100 प्रिशि मातन उपभोक्ताको नगदमा तनर्िि 
प्रतिशि कार्म गरी वाँकी प्रतिशि मार नगरले व्र्होने छ भन्ने तनर्ार् कार्ापातलकाले पाररि गरी सो 
प्रस्िाब आगामी पररषदबाट अनमुोदान हनुे गरी रकम भकु्तानी गनाका लागी सहमिी प्रदान गररएको छ 
भन्ने तनर्ार् प्रतितलर्प शे्रस्िासाथ समावेस गराइा रकम भकु्तानी गनुापनेमा सो प्रकृर्ा नपगेुकोले उल्लेर्खि 
रकमलाइा तनर्तमि खचा मान्न सर्कएन ।  

 

75.9.  गो.भै.न 330 तमिी 2076/3/13 ढंुगेचौर र्जतमर खचा घैर्ावारी मो.वा.लाइा रु145000/ खचा 
लेखदा लागिमा भएको रकममा संम्झौिा गरी कम काम गने उ.स.को रेकडा राखी र्दद प्रार्वतधक पषु्याइा 
नभएर पनु सोही र्ोजनालाइा रकम ददन नसर्कने तनर्म पाररि गरेमा र्ोजना कार्ाान्वर्नमा प्रभावकारी हनुे 
देर्खन्छ । सोही अवस्था गो.भौ.न 323 को िल्लो मैदान र्क्रकेट खेल मैदान वडा 12 को पतन 
रहेकोले र्समा सधुार हनुपुदाछ । 

 

75.10.  गो.भौ.नं-626 तमिी 2076/3/31 पदातधकारी पाररश्रतमक स्वरुप रु 7017500/ खचा लेखदा 
स्वदेशमा रर्ह पूर्ाकातलन सेवा ददएको सदस्र्का लागी वडाध्र्क्षको तसफाररस िथा वाधाध्र्क्षको लागी 
प्रमखु िथा उप प्रमखुले तसफाररस गरेको परका आधारमा खचा लेख्नपुने देर्खन्छ ।  

 

75.11.  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्ाक्रम कार्ार्वतध 2077 ले बनाएको मापदण्ड प्रभावकारी भएिापतन आ.वको  
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अन्त्र्मा अनदुान तनकासा भएको देर्खएकाले कार्ार्वतध अनसुारको मापदण्ड परुा गना गरेको देर्खएन । 
जस्िै कुखरुापालन वाख्रापालन संम्बन्धमा कार्ार्वध 2077 को पररच्छेद 4 र 7 को वुंदा नं 26 र 27 
िथा 36 र 37 ले ब्र्वस्था गरे अनसुार खचाको मापदण्ड िथा भकु्तानी प्रकृर्ामा कतम देर्खदा आ.व 
पिाि पतन संवर्न्धिवालाले िोर्कएको कार्ा अनसुार कार्ा गरेको छ वा छैन भन्ने सम्वन्धमा अनगुमन 
गनुापने देर्खन्छ । 

75.12.  र्स कोष अन्िगािको खचालाइा जनु आ.व.मा जे जति प्रकृतिको खचा भर्ो सो खचा कहा के प्रर्ोजन 
कसलाइा कति सहर्ोग गरेको हो भन्ने छुटै्ट र्ववरर् राख्न े व्र्वस्था गरेमा सो आधारमा अको आ.व.मा 
राहि र्विरर् गदाा नछुट्ने  नदोहोररने र क्षतिको र्र्कन गरी राहि र्विरर् गदाा वर्ढ पारदर्शािा हनुपुदाछ 
। 

 

76.  पेश्की बाकँी : सावाजनर्क खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 113(5) अनसुार पेर्श्क फर्छ्यौट 
हनुपुदाछ । पातलकाले तनम्न बमोर्जम तनमाार् व्र्ावसार्ीहरुलाइा ददएको मोर्वलार्जेशन पेर्श्क फर्छ्यौट 
हनु वाँर्क रहेकोले तनर्मानसुार फछौट हनुपुदाछ । 

तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम वापि रकम 

तड.एन तड. र्वल्डसा प्रा.तल रेसङु्गा नगरपातलका भवन तनमाार्  1287000 

अजुान र्वल्डसा एण्ड कन्स्ट्रकसन  स्वास्थर् संस्था भवन तनमाार् 1600000 

रेसङु्गा दशान कन्स्ट्रकसन एण्ड सप्लार्सा स्वास्थर् संस्था भवन तनमाार् 880000 
जम्मा 3767000  
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 कोतभड -19 िफा  :  

77.  (1) कोतभड– पातलकाबाट प्राप्त आम्दानी खचाको र्ववरर् अनसुार कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रर् र 
व्र्वस्थापनमा 2077 आषाढ मसान्ि सम्म आम्दानी रु.15454000/- मा खचा रु.12606675/-
भएको देर्खन्छ । 

बजेट/आम्दानीको श्रोि रकम खचा शीषाक रकम 

स्थानीर् िहको आफ्न ैबजटेबाट 10685000 राहि र्विरर् 4265730 

संघीर् कोतभड कोषबाट 955000 आइसोलेशन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 564792 

प्रदेश कोतभड कोषबाट 1500000 औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा सामाग्री खररद  2774808 

अन्र् स्रोिबाट प्राप्त 1914000 कोरोना र्वमा  122420 

स्थातनर् िहवाट 400000 नागररक उर्द्ार िथा सवारी साधन 186000   

क्वारेन्टार्न खाना खचा 3957406 

  र्वर्वध खचा 735519 

  वाँकी 2847325 

जम्मा 15454000 जम्मा  15454000 

(क) पातलकाबाट प्राप्त एर्ककृि आतथाक र्ववरर्मा आम्दानी रु.15454970/- उल्लेख गरेको र 
कोतभड-19 रोकथाम तनर्न्रक र व्र्वस्थापनको आम्दानी खचा र्ववरर्मा आम्दानी रु.15454000/- 
उल्लेख छ । अि: एर्ककृि आतथाक र्ववरर्मा भन्दा रु.970/- घटी आम्दानी र्ववरर् उल्लेख गररएको 
देर्खर्ो ।  
(ख) पातलकाले र्शषाकगि आम्दानी खचाको अतभलेख नराखेको कारर् उक्त शीषाकगि खचा तभडान गना 
सर्कने र्स्थति छैन । अि : शीषाकगि आम्दानी खचाको अतभलेख राख्न ुपदाछ ।  

)ग ( पातलकाले स्वास्थर्कमी अन्र् र्शषाकबाट खचा लेखेको जोर्खम भत्ता खचा लेखेको रु ११९७०७७  
समावेश  गररएको छैन । 

 

78.  जोर्खम आंकलन र पूवा िर्ारी: पातलकाले कोतभड-19 महामारीको जानकारी पिाि गनुापने िर्ारीहरु 
प्रवेश र्वन्दमुा तनगरानी, प्रवेश र्वन्दमुा स्क्र्ानीङ्ग, समदुार् िह स्क्र्ातनङ्ग, इमरजेर्न्स रेस्पोन्स र्टम पररचालन 
क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन, आइसोलेशन केन्द्र स्थापना सम्बर्न्धि का कार्ाहरुको कार्ार्ोजना िर्ार गरर कार्ा 
गने गरी कार्ार्ोजना िर्ार गरेको छैन।   

 

79.  जोर्खम भत्ता: नेपाल सरकार द्वारा जारी भएको कोरोना भाइरस (कोतभड-19)को संक्रमर्को उपचारमा 
संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश 2077 को दफा 7 (ङ) मा अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
व्र्वस्थापन मा संलग्न प्रशासतनक जनशर्क्तलाइा नेपाल सरकराले िोकेको शूरु िलव स्केलको 50% र 
कन्याक्ट टे्रतसङमा खर्टएका स्वास्थर्कमी क्वारेन्टाइनमा खर्टएका जनशर्क्तलाइा 75% जोर्खम भत्ता 
प्रदान गना सक्न े व्र्वस्था छ । पातलकाले खर्टएका 39 स्वास्थर्कमीलाइा 1197077/- संघीर् 
सरकारबाट प्राप्त िलव भत्ता र्शषाकबाट खचा गरेको छ । 

 

80.  क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन व्र्वस्थापन:- पातलकाबाट 14 वडा र्वद्यालर्हरुमा क्वारेन्टीन /होल्डीङ सेन्टर 
471 वेडको संचालन गरेको, दैनर्क रुपमा अतधकिम वसेको 385 जना र 2077 आषाढ मसान्ि सम्म 
801 जना क्वारेर्न्टनमा वसेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । त्र्स्िे उपल्लो िम्घास र महेन्द्र मा.र्व.मा 50 
वेड संखर्ाको आइसोलेसन संचालन गरेको मा दैतनक रुपमा अतधकिम 12 संखर्ामा वसेको र 2077 
आषाढ मसान्ि सम्म 52 संखर्ामा वसेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । क्वारेर्न्टन र आर्सोलेशन तनमाार् 
िथा व्र्वस्थापनमा क्रमश रु.5139465 र 564792/- गरर जम्मा रु.5704257/- खचा भएको 
उल्लेख छ । पातलकाले क्वारेर्न्टन र आइसोलेशन व्र्वस्था गना ित्काल आवश्र्क सामाग्री र पछी 
आवश्र्क पने सामाग्रीको र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063को दफा 66 र सावाजतनक 
खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 मा र्वशेष पररर्ष्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद 
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नगरी कमाचारी /पदातधकारी वाट सोझै खररद गने गरेको देर्खर्ो । अि : पातलकाले सामाग्रीहरुको 
आवश्र्िा पर्हचान गरी व्र्वर्स्थि िरीकाले सावाजतनक खररद ऐन र तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार खररद 
गरी खचा भएको र्ववरर् िथा अभलेख राख्न ुपदाछ ।  

81.  राहि र्विरर् सम्बन्धमा :  
(क)  पातलकाले गजुारा चलाउन नसक्ने हरुका लातग र्ववरर् गनुा पने नामावली सर्हि आवश्र्क पने 
राहि सामाग्रीको र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा सावाजतनक खररद 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 अनसुार र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार खररद 
गनुापनेमा पातलकाले पर्हलो चरर्को राहि र्विरर्को लागी 2 वटा आपूतिाकिाावाट सोझौ 
रु.1176077/- र दोस्रो चरर्को लागी 3 वटा आपूतिाकिााबाट दररेट माग गरी कम दर उल्लेख 
गररएका 1 आपूतिा किाा संग रु.3089653/- गरी रु.4265730/- को राहि र्विरर् गररएको 
देर्खर्ो । पातलकाले राहि र्विरर् गदाा गजुारा चलाउन नसक्ने वास्िर्वक राहि उपलब्ध गराउन ु पने 
र्ववरर् तलइा आवश्र्क पररमार् र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन तनर्मको पालना गरी खररद 
गनुापदाछ ।वडा अनसुार तनम्न वमोर्जम राहि र्विरर् भएको देर्खन्छ ।  

  

वडा नं. प्रथम चरर् दोस्रो चरर् प्रथम चरर्मा पाउन ेपररवार संखर्ा दोस्रो चरर्मा पाउन ेपररवार संखर्ा  

1 42921 106292 51 90 

2 82018 265920 103 205 

3 81526 212835 109 176 

4 89856 245040 102 284 
5 77236 161783 93 132 
6 115539 327531 138 244 
7 64268 275272 76 212 
8 129733 231709 159 185 
9 82345 147858 111 118 
10 103824 323617 136 263 
11 54300 119793 75 106 
12 116214 270241 138 206 
13 46405 44454 65 37 
14 90265 312199 125 260 
 आशा अपांङ्ग 

केन्द्र 
45111   

जम्मा 1176450 3089655 1481 2418 

 

82.  केश अनसुन्धान िथा कन्ट्रर्ाक खोजपड्िाल : पातलकाबाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार केश अनसुन्धान िथा 
खोज पड्िालका लागी 1 र्टम गठन गरी 117 खोज पड्िाल गररएको खोजपड्िाल बाट 7 जना 
संक्रतमि पर्हचान भएको उल्लेख छ । 

 

83.  औषतध, स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर् खररद : पातलकले कोतभड- 19 को रोकथाम िथा तनर्न्रर्का 
लातग ित्काल र पतछ आवश्र्क पने औषतध िथा स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरर्को आवश्र्किाको 
पर्हचान गरी र्ववरर् िर्ार गरी सावाजतनक खररद ऐन 2063 को दफा 66 िथा सावाजतनक खररद 
तनर्मावली 2064 को तनर्म 145 मा र्वशेष पररर्स्थतिमा खररद गने व्र्वस्था अनसुार नगरी पटक 
पटक सोझौ रु.2774808/-को खररद गरेको छ । पातलकाले सावाजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावली 
अनसुार खररद र्वतध अवलम्वन गना नसक्दा एउटै सामान फरक फरक मूल्र्मा खररद भएको अवस्था छ 
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। अि :पातलकाले ित्काल आवश्र्क पने र पतछ आवश्र्क पने औषतध िथा सामाग्रीहरुको आवश्र्किा 
पहचान गरी सावाजतनक खररद ऐन र तनर्मावली मा व्र्वस्था भए अनसुारको खररद र्वतध अवलम्बन गरी 
खररद गनुा पदाछ छन ।   

84.  23-077/3/28 रातधका पाण्डेल वडा नं. 1 मा रेशङु्गा बहमुखुी क्र्ाम्पसमा क्वारेर्न्टनमा वसेकाहरुलाइा 
तमति 2077/2/10 देखी 2077/2/27 सम्म 66 जनालाइा कर्फ क्र्ाटेररङ एण्ड संगम टेन्ट हाउस 
िम्घास वाट खाना खाजा व्र्वस्था गररएको रु.323400/- र्वल संलग्न गरी तनजको नाममा पेश्की 
फर्छ्यौट गररएको पनु शोश्वरा भौचर नं.31 तमति 2077/3/30 मा रेशङु्गा वहमुखुी क्र्ाम्पसको 
क्र्ार्न्टन व्र्वस्थापक प्रकाश खरीलाइा तमति 2077/2/19 देखी 2077/3/28 सम्म रेसङु्गा वहमुखुी 
क्र्ाम्पसमा क्वारेर्न्टनमा रहेकाहरुलाइा साँझ र्वहान खाना खुवाएको भतन रु.420000/- खचा लेर्खएको 
छ । अि रेशङु्गा वहमुखुी क्र्ाम्पसमा रहेकाहरु लाइा क्र्ार्न्टन हदुा हदैु तमति 2077/2/10 देखी 
2077/2/27 सम्म कफी क्र्ाटेररङ एण्ड संगम टेण्ट हाउस वाट खना खवुाएको र्वल संलग्न गरी 
रातधका पाण्डेको पेर्श्क फर्छ्यौट गररएको देर्खर्ो साथै रेसङु्गा बहमुखुी क्र्ाम्पसबाट खाना खवुाएको र्वल 
संलग्न गरी भकु्तानी गदाा तमति 2077/2/19 देखी 2077/2/26 सम्म 66 जनाको 9 ददनको दर 
350/- ले रु.207900/- दोहोरो खचा लेखेको रकम असूल गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207900 

85.  पातलकाले सोझौ सम्बर्न्धि र्वके्रिालाइा भकु्तानी गनुापदाछ । िर पातलकाले सम्बर्न्धि र्वके्रिा लाइा भकु्तानी 
नगरी कमाचारीलाइा खररद गरेको िथा तनजले भपााइ गराइा खचा गरेको र्वल भपााइ संलग्न गरेको आधारमा 
सोधभनाा ददइ खचा लेख्न ेगरेको पाइर्ो । र्स प्रकार खचा गरेको र्वल भपााइ पेश गदाा सो खचा पषु्टी गने 
आधारमा प्रमार् संलग्न नगरी खचा लेख्न ेगरेको छ । अि : र्स प्रकारको खचामा तनर्न्रर् गरी सोझौ 
र्वके्रिा िथा सम्बर्न्धि व्र्र्क्तलाइा नै भकु्तानी गने व्र्वस्था हनु ु पदाछ र तनम्न गोश्वरा भौचरबाट खचा 
लेखेकोमा खचा पषु्टी हनुे प्रमार् पेश गनुा पने रु. 
गो.भौ.नं. तमति सोध पनाा पाउन े रकम र्वके्रिा रकम कैर्फर्ि 

34-
077/3/30 

वोम ब. अर्ााल 

तलला कुमारी राइा 
330000 

109842 

कृर्षका होटल एण्ड 
आइर्स्क्रम पालालर 

446540 तमति 077/2/19 देखी 
077/3/23 सम्म खाना पानी 
व्र्वस्था गरेको र्वलमा उल्लेख िर 
सो परु्ष्ट हनुे आधार पमाार् संलग्न 
छैन  

 जम्मा  439842 
   

35-
077/3/30 

वोम ब. अर्ााल 80000 ह.स.चा.बोधराज पाण्ड 

 

50000 

 

हर्स्पटलको सामाग्री ल्र्ाएको 
र्ववरर् नराखी गातड भाडा 
ददएको 

   ह.स.चा. र्खम व.गाहा 
भगविी पररर्ार 

22000 

8000 
उद्दार गररएको र्ववरर् संलग्न 
हनुपुने 

   जम्मा  80000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३4 

अनसुचुी 1 

रेसङु्गा नगरपातलका 
सर्ञ्चि कोष र्ववरर्  

                                                       आतथाक वषा 2076/077                                              (रु. हजारमा)  
क्र.स. स्थातनर् 

िह 
र्जल्ला आर् 

 जम्मा 
आर् 

व्र्र्  

             गि वषाको 
             र्जम्मेवारी 

संघ िथा  
प्रदेश  
अनदुान 

           राजश्व  
             बाँडफाड  

           रकम 

               आन्िररक 

             आर् 

अन्र् 

आर् 

चाल ुखचा             पँूर्जगि 

            खचा 
        अन्र् 

        खचा 
        जम्मा 
          खचा 

           मौज्दाि 

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

           (7+8+9) 
11 

(1+6-10) 
1 रेसङु्गा नगरपातलका गलु्मी 13154 441199 66360 13268 164543 698524 287881 195010 176255 659146 39378 

 

अनसुचुी २ 

बेरुज ुबगीकरर्  
                                                (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोवार)                                    (रु. हजारमा)  

क्र 

.स 

र्जल्ला स्थानीर्  
िहको  
नाम 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट 

फर्छ्यौट 

बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु

दफा  
संखर्ा 

रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु  
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैंर्द्ा
र्न्िक 

लग
िी 

 

सैर्द्ा
र्न्िक 

लगिी 
 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी 
  

अतनर्तमि 

 भएको 
प्रमार् 

कागजि  
पेश नभएको 

राजस्व 

लगि  
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा  
नतलएको 

जम्मा    
कमाचारी 

अन्र् जम्मा 

1 गलु्मी रेसङु्गा नगरपातलका 103 23 17254 0 7 1178 103 16 16076 2471 4044 9561 0 0 13605 0 0 0 

 

 

 

 

अनसुचुी-3  
अद्याबतधक बेरुज ुर्स्थति                                       (रु. हजारमा)    

   

क्र.स स्थानीर् िहको नाम र्जल्ला गि बषा  
सम्मको बाँकी 

र्ो बषाको  
फर्छ्यौट 

बाँकी र्ो बषा सं.प.बाट  
कार्म भएको बेरुज ु

र्ो बषाको बेरुज ु कुल बाकँी  
बेरुज ु

1 रेसङु्गा नगरपातलका गलु्मी 26727 3200 23527 0 16076 39603 

 


