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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) 
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श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

घोराही उप-महानगरपातलका, 
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्,  
घोराही, दाङ। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

 

 

                                                                                                                      (नारार्र् एम.सी.) 
बोधाथााः                                                                        नार्ब महालेखापरीक्षक 

संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                              
तसंहदरवार, काठमाण्डौ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनार्ा 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को 

लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको आतथाक वषा 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् 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 पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र 
पारदशीिा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् 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 प्रवरृ्त्त 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 तनर्कु्ती ि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 
पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी 
स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको पार्एको 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 नै उपर्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो 
। लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

  
 

 

                                                              (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
        २०७8 भाद्र 04 गिे महालेखापरीक्षक
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र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

घोराही उप-महानगरपातलका, 
घोराही, दाङ। 

 

 कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले घोराही उप-महानगरपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् 
िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षर्बाट रु 11 करोड 12 लाख 16 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु १ करोड ९५ लाख 
३० हजार, तनर्तमि गनुापने रु ७ करोड ८१ लाख ९८ हजार प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. १ करोड 29 लाख 12 हजार 
र पेश्की बाँकी रु 5 लाख 76 हजार रहेको छ । 

 

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७7।12।20 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्रतिकृर्ा सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ुफछ्र्र्ौट नभर् कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना ३२ 
(बत्तीस) को र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।  
   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् 
िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग 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 ।   
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
 

 

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 कार्ापातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि उप-महानगरपातलकाको 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 ्भतन उर्चि 
आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि 
आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने 
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन 
। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्न े अवस्था देर्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                          (नारार्र् एम.सी.) 
बोधाथााः                                                                      नार्ब महालेखापरीक्षक 

संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                              
तसंहदरवार, काठमाण्डौ । 
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घोराही उप-महानगरपातलका, दाङ  
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/077 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स घोरार् उप-महानगरपातलकाको 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 उप-
महानगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स उप-महानगरपातलका अन्िगाि १९ वडा, 68 सभा सदस्र्, ५२२ वगा र्कलोतमटर 
क्षेरफल िथा ३५ हजार पररवार र १५६ हजार जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् संर्चि कोष : आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छ।  

 

तस.
नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 

र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 
 

१९९७४८०६५.७३ १ चाल ुखचा  ९१११०३८९०.२७ 

 

क) नगद 
  

२ पूजँीगि खचा 
 

३८२१८५५०१.०६ 

 

ख) बैँक  १९९७४८०६५.७३ 
 

३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 
 

० 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
 

४५६५९०८३८.३ 
 

क) ऋर् भकु्तानी ० 
 

 

क) आन्िररक राजस्व १५९६०८३५३.१४ 
 

 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी ० 
 

 

ख) राजस्व बाँडफाँड २९६९८२४८५.१६ 
 

 

ग) अन्र् भकु्तानी ० 
 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
 

९९९९२६००० 
 

ऋर् लगानी ० 
 

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान ३३९९००००० 
 

 

शेर्र लगानी ० 
 

 

ख) सशिा अनदुान ६६००२६००० 
 

 

अन्र् लगानी ० 
 

 

ग) समपूरक अनदुान ० 
 

४ धरौटी र्फिाा 
 

३७८१७९८.४१ 

 

घ) र्वशेष अनदुान ० 
 

५ जनश्रमदान र्फिाा 
  

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
 

८१७८९००० ६ कोष र्फिाा 
 

८०६३३८१३.85 

 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान ६९८७००० 
 

 

क. र्वभाज्र् कोष २७२२९४१६ 
 

 

ख) सशिा अनदुान ३६०००००० 
 

 

ख. प्रकोप व्र्वस्थापन कोष १५२०२२९६ 
 

 

ग) समपरुक अनदुान २८८०२००० 
 

 

ग. र्वर्वध कोष खािा ३८२०२१००.८५ 
 

 

घ) र्वशेष अनदुान १००००००० 
 

७ मौज्दाि 
 

४७८०२७१८२.४ 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 
 

०  क) बैँक मौज्दाि ४७८०२७१८२.४ 
 

 

क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना ० 
 

८ शसिा अनदुान र्फिाा 
 

० 

६ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 
 

११६८६८१८६.७९ ९ धरौटी मौज्दाि 
 

६९७९५९५.८४ 

 क. र्वभाज्र् कोष ३०१०८३१७.७९ 
 

१० कोष खािाको मौज्दाि 
 

३६२४३३२३.९४ 

 ख. प्रकोप व्र्वस्थापन कोष १५७७५३३५.४६ 
  क. र्वभाज्र् कोष २८७८९०१.७९ 

 

 ग. र्वर्वध कोष खािा ७०९८४५३३.५४ 
  ख. प्रकोप व्र्वस्थापन कोष ५७३०३९.४६ 

 

७ जनसहभातगिा (नगद) 
 

२५१८२८४६.६५ 

 

ग. र्वर्वध कोष खािा ३२७९१३८२.६९ 
 

८ धरौटी आर् 
 

१०७६१३९४.२५ ११ अन्िरसरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरर् ४३७७७२८२१ 

९ अन्र् र्वर्वध आर् 
 

४४५८६१५९४ 

 

सामार्जक सूरक्षा  ३८५८८१८०० 
 

  
 

  पर्ाटन पूवााधार ४५३९१४१ 
 

  
 

  गररवसँग र्वश् वेश् वर ६७०००० 
 

  
 

  स्थातनर् पूवााधार र्वकास ४४७९०७९९ 
 

  
 

  रार्िर् पररचर्पर व्र्वस्थापन ८९१२२४ 
 

  
 

  समाजकल्र्ार् कार्ाक्रम ७००००० 
 

  
 

            

रािपति मर्हला उत्थान 
कार्ाक्रम २९९८५७ 

 

 

जम्मा २३३६७२७९२५.७२ २३३६७२७९२५.७२ 

 

जम्मा २३३६७२७९२५.७२ २३३६७२७९२५.७२ 
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कार्ाालर्को नाम M घोराही उप-महानगरपातलका, दाङ  आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

  लेखापररक्षर्को क्रममा असलुी : लेखापरीक्षर्मा औलँ्र्ाईए पतछ नपगु र्वल, बढी ग्रडे भकु्तानी र समार्ोजन 
ग्रडेवापि बढी भकु्तानी भएको रु.३१,०७७।– लेखापरीक्षर्को क्रममा असलु भएको छ । 

 

  र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 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 गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोर्जम छन ्

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

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु.२४,१२,६६,५५६।- मौज्दाि कार्म भएको र कार्ाालर्ले 
उपलब्ध गराएको बैँक र्हसाब तमलान अनसुार रु.१९,९७,४४,०७०। बैँक मौज्दाि रहेकोमा र्ो बषाको 
शरुुमा रु.१९,९७,४८,०६५.७३ र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएको भन्दा रु.३९९५ बढी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

३९९५ 

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

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

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मरु्ख 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 
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गरेको पाईएन ।  
 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 

जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददर्एको 
िथा र् टीतडएस नगरेको । 

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

 कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

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

 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 अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

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

प्रशासतनक कमाचारीको २९३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ६१ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ 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 । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु ११,७१,२३,०००।०० 
िलब खचा लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

 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 फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा 
गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा 
सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त 
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व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनार् 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 स्विाः 
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 सक्ने 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 म 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 
कानूनमा िोर्कएको समर्मा वजेट पेश भई स्वीकृि भएको छ ।  

 

6.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम पातलकामा 
प्राप्त हनु े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 प्रथतमर्ककरर्, 

र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर 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 सतमति गठन गरेिा पतन सतमतिले 
अनमुातनि आर् तनधाारर् वाहेक अन्र् कार्ा 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 कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

8.  चौमातसक पूजँीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको  
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कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कर्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।   
                                                                       (रु हजारमा) 

  

क्र.सं. वजेट उपर्शषाक कुल खचा चौमातसक खचा 
प्रथम चौमातसक 
खचा 

दोश्रो चौमातसक 
खचा 

िश्रो चौमातसक 
खचा 

आषाढ मर्हना 

१ चाल ु ९१११०३ २०३४४६ २३९३३७ ४६८३१९ २७३९२७ 

२ पूजँीगि ३८२१८५ ३२७९८ ३३६८२ ३१५७०४ २७०७६८ 

३ कुल जम्मा १२९३२८८ २३६२४४ २७३०१९ ७८४०२३ ५४४६९५ 
४ प्रतिशि 

 १८% २१% ६१% ४२% 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु १२९३२८८ हजार तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु. २३६२४४ हजार  अथााि १८ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु २७३०१९ हजार अथााि २१ 
प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु ७८४०२३ हजार अथााि ६१ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै 
आषाढ मर्हनामा मार रु ५४४६९५ हजार अथााि ४२ प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप 
बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनु े गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
गररनपुदाछ । 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः 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 १२,१२,८९,००० ५,६०,१२,४११.१२ ४.४% 

२ पूवााधार र्वकास ४४१७०२६०० २३,३०,४७,१४८.८४ १८.२९% 

३ सामार्जक र्वकास ७६,२६,५७,४०० ६२,२४,८३,७२०.६७ ४८.८५% 

४ बािावरर् िथा र्वकास  २,८१,५५,००० ८४,३०,१३२.९७ ०.६६% 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन  

१०,९२,९५,००० ६,६९,२८,६६५.५१ ५.२५% 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन 
िथा प्रशासतनक 

३४,९०,८७,००० २८,७४,२८,९२७.१९ २२.५६% 

जम्मा  १२७४३३१००६.३ 
 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामार्जक र्वकास मा सबैभन्दा बढी 
४८.८५  प्रतिशि र वािावरर् िथा र्वकास मा सबै भन्दा घटीमा ०.६६ प्रतिशि रहेको छ । 

 

10.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु १५,९६,०८,३५३.१४ , राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु २९,६९,८२,४८५.१६ समेि रु ४५,६५,९०,८३८.३० आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु 
९१,११,०३,८९०.२७ र पूरँ्जगि िफा  रु ३८,२१,८५,५०१.०६ समेि रु १,२९,३२,८९,३९१.३३ 
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खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा १२.३४  प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी 
सतुबधामा रु २,६८,४३,८००।- खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को १६.८२ प्रतिशि रहेको छ । 
पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ४५.९२ प्रतिशि चाल ुर १९.२६ 
प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम 
संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै 
प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

11.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा चौमातसक 
प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार 
नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलार्ा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा १९३९ ५०२ २९ ५२ ३९  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

12.  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 संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन संरचना 
कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि २९३ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा 
प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि २२९ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् 
अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका अन्र् अतधकृि, र्न्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि 
सर्हि ६१ 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 । 

 

13.  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 तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले र्वतभन्न १४ पदमा १७० जना कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु ३,२६,३३,०००।- खचा 
लेखेको छ ।  

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

कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, र्लेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन 
सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न ९ पदमा ७८ जना 
करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु २,७८,५९,७८०।- भकु्तानी  गरेको छ । तनर्म र्वपरीि कमाचारी 
करारमा राखी भकु्तानी ददएको तनर्मसम्मि देर्खएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७८५९७८० 

14.  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 रहेकोमा कमाचारीको 
िलव भकु्तानी गदाा १०% कट्टी गरी कोषमा दार्खला गरेको छैन ् । र्स वषा पातलकाले र्वत्तीर् 
समानीकरर्बाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु १,७७,५०,०००।- ट्रान्सफर गरेको छ । िर उक्त कोषको 
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संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । र्सरी कानूनको व्र्वस्था 
नगरी पातलका अनदुानबाट सोझै कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गना तमल्न े नदेर्खएकाले उक्त 
रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा दार्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

१७७५०००० 

 १4.1 र्स बषा पातलकाले र्वतभन्न ६ जना कमाचारीलाई अवकाश भकु्तानीको रुपमा उपदान र संर्चि र्वदा 
वापि रु २,२०,३०,५१२।९६ खचा लेखेको छ । तनर्म वमोर्जम िलव वाट रकम कट्टी नगने िर एक 
वषामा ठूलो रकम अवकाश वापि खचा गदाा पातलकाको कोष व्र्वस्था नभएको दार्र्त्व (Unfunded 

Liability) वरृ्र्द् भई र्वकास तनमाार् कार्ा लगार्ि उत्पादनर्शल क्षेरमा प्रवाह हनुे रकममा  कमी हनु जाने 
देर्खन्छ । कानूनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गरी र्ोगदानमा आधाररि कोषको व्र्वस्था गरी अवकाश 
भकु्तानी गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

15.  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 प्राप्त भएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास २५६ 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा ४३१३ 

मतृ्र्दुिाा ८९३ 

बसाईसराई दिाा ९०० 

र्ववाह दिाा १५४८ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ६८ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 8.251 र्क.मी. 
कालोपरे सडक ममाि 18.26 र्क.मी. 
ग्राभेल सडक तनमाार् 12.85 र्क.मी. 
ग्राभेल सडक ममाि 21.75 र्क.मी. 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन । 

 

16.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रकृतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को अध्र्र्न 
गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनुे 
र्कतसमले संचालन गरेको पार्एन । 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 

१०४ २८९ १५४ १२३ ९९ ७६९ 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु १ लाख देर्ख १० लाख वढी सम्मका जम्मा ७६९ वटा 
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र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार १०४  वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ् । साना 
रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, 

संचातलि र्ोजनाबाट चाल ु प्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनु े िथा तनमाार् कार्ाको 
गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

17.  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 । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् 
मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
पातलकाले हालसम्म १० वटा ऐन, ४ वटा तनर्मावली, ४९ कार्ार्वतध लगार्ि ६३ वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले र्ी कानूनहरु तनमाार् गरी सभा/कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरी 
कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको भएिा पतन आवश्र्क काननु हरु जस्िै : सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली हालसम्म वनाएको छैन ् । िसथा उक्त कानूनहरु तनमाार् गरर राजपरमा 
प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

18.  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 लगाउन े व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ९८ र र्ो बषा 
थप भएको ११३ गरी कुल २११ र्ववाद दिाा भएकोमा ६५ वटा मार फछ्र्र्ौट भई १४६ बाँकी देर्खन्छ 
। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदाछ । 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

19.  स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – लरु्म्वनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् 
सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूिी गनानहनु ेउल्लेख छ । िर नगर प्रमखुको 
स्वकीर् सर्चवका रुपमा पाँचौ स्िर िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री स्मतृि भण्डारी लाई तनर्कु्त गरी 
मातसक रु २८,२००।- का दरले रु ३,६६,६००।- भकु्तानी भएको छ । त्र्स्िै कानूनी सल्लाहकार 
एक जना र प्रसे सल्लाहकार एक जना लाई मातसक २०,०००।– का दरले रु ५,२०,०००।– भकु्तानी 
भएको छ । 

 

20.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार लरु्म्वनी प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु २,६८,४३,८००।- सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको 
छ । 

तस.
नं 

र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडाअध्र्क्ष 
१९ जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ७ 
जना 

सभाका 
सदस्र् ६८ 

जना 

जम्मा 
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१ बैठक भत्ता ३६००० ३६००० ६८४०० २५२००० २४४८००० २४४०४०० 

२ र्ािार्ाि खचा ० ० २७३६००० ६७२००० ३२६४००० ६६७२००० 

३ टेतलफोन,मोबार्ल ६०००० ६०००० ९१२००० २९४००० २४४८००० ३७७४००० 

४ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट 

६०००० ६०००० ९१२००० २९४००० १६३२००० २९५८००० 

५ समन्वर् िथा 
सहजीकरर् 

१८०००० १४४००० १५९६००० ४२०००० ३२६४००० ५६०४००० 

६ अतितथ सत्कार १०८००० ९६००० १५९६००० ० ० १८००००० 

७ खानेपानी/तबजलुी
/ 

सरसफाई 

१४४००० १२०००० ० ० ० २६४००० 

८ चाडपवा खचा १५००० १५००० २४७००० ७०००० ५४४००० ८९१००० 

 जम्मा ५८८३००० ५१६००० ८४३६००० २००२००० १३६००००० २६८४३८००  
21.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 

अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु ६८,४९,०६७।- खचा गरेको छ । 

 

22.  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 ३३,१०,५४४।- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । 

 

  अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग   

23.  अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुापदाछ । पातलकाले देहार्अनसुार 
कृर्ष, पश,ु शैर्क्षक सेवा, सामान खररदमा रु ७०,००,०००।- अनदुान खचा लेखेकोमा पातलकाबाट तबिरर् 
भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको 
छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन । िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी 
वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनु े अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको 
जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

24.  पूजँीगि बजेटमा चाल ु प्रकृतिका खचा – पूजँी सजृना नहनुे खालका र्विरर्मूखी खचालाई तनरुत्सार्हि गदै 
स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूँजीको तनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजाना हनुे गरी र्ोजना 
छनौट िथा कार्ाान्वर्न गनुापने कार्ाक्रम छनौट गरी पूजँीगि शीषाकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको 
उच्चिम प्रर्ोग गनुापदाछ। र्स पातलकाले वािावरर् सम्वर्न्ध प्लार्ष्टक झोला र्वस्थापन कार्ाक्रम वापि 
सीमा र्क्रर्सन हाउसलाई भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । पूँजी तनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने 
र्कतसमका खचालाई कार्ाक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूँजीगि शीषाकबाट रु.४,००,०००।- भकु्तानी ददएको 
पाईर्ो । र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

25.  महोत्सव िथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, र्वरामी, 
संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्न ेकानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । िर गाउँपातलकाले र्स 
वषा मार्घ तमलन िथा तिज कार्ाक्रम, उपचार खचा , खेलकुद आददका लातग  धातमाक, सामार्जक, साँस्कृतिक 
प्रकृतिका कार्ामा रु ७,१५,०००।- खचा गरेको छ । 

 

26.  भेररएशन अडार : ठे. नं. १८-२०७६।७७ : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४.१ मा खररद 
सम्झौिा गदााका वखि पूवाानमुान गना नसर्कएको पररर्स्थति सम्झौिा कार्ाान्वर्नको क्रममा सजृना भएमा 
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सोको स्पष्ट कारर् खलुाई सम्वर्न्धि अतधकारीले भेररएशन आदेश जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । नेपाल 
व्र्ारेक देर्ख गलुररर्ा पाका  फुटपाथ सर्हि सडक र्पच तनमाार् (दामोदर चोक देर्ख िलु्सीपरु चोक सम्म) 
कार्ाका लातग र्स पातलका र तनमाार् व्र्वसार्र् ति.र्ज. कन्स्ट्रक्सन वीच रु ९१,३१,३०३।६५ (मू.अ.कर 
वाहेक) कवोल अंक को तमति २०७७।३।१५ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।१२।१० मा सम्झौिा 
भएको छ ।  

र्स तनमाार् कार्ाको लातग तमति २०७७।१।२४ मा पातलकावाट २४.९८% भेररएशन अडार स्वीकृि 
भएको छ । भेररएशन अडारपतछ र्स तनमाार् कार्ाको शरुु लागि अनमुानको २३.६१% प्रतिशि वरृ्र्द् 
भएकामा तनमाार् व्र्वसार्र्ले कवोल गरेको शरुु कवोल अंकमा २४.९८% वरृ्र्द् भएको छ । तनमाार् 
व्र्वसार्र्ले वढी दर कवोल गरेको आर्टममा वढी वरृ्र्द् र कम दर कवोल गरेको आर्टममा कम वरृ्र्द् 
भएको देर्खन्छ । र्स्को उदाहरर् तनम्नानसुार रहेको छ : 

आर्टम भेररएशन अडार अर्घ भेररएशन अडार पतछ तभ.ओ. पतछ वरृ्र्द् 
भएको रकम पररमार् ल.ई. दर कवोल दर पररमार् ल.ई. दर कवोल दर 

First class Chimney Bhatta 

Brick masonry wall with 

cement sand mortar (1:6) 

४७.५३ 
घन मी. 

 

११९८४.९८ १२००० १३४.८२ घन 
मी. 

११९८४.९८ १२००० १०४७४८० 

 
 भेररएशन अडारको प्रार्वतधक पषु्टर्ार् र प्रमार् पेश नभर् आवश्र्किा अनसुार भन्ने उल्लेख गरी भेररएशन 

अडार स्वीकृि भएको छ । सम्झौिा गदााका वखि सर्जलै पूवाानमुान गना सर्कने र्वषर्मा समेि कुनै 
आर्टममा १८३% वरृ्र्द् हदुाँ समेि तनमाार् व्र्वसार्र्सँग आर्टम दर का लातग वािाा नगरी तनमाार् 
व्र्वसार्र्लार् फार्दा हनुे गरी गररएको भेररएशन अडार उर्चि देर्खदैन। र्स िफा  पातलका गर्म्भर वन्नु 
पदाछ । र्स र्कतसमको भेररएशन अडारलाई तनरुत्सार्हि गररन ुपदाछ । 

 

27.  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 नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गरार्एको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले १९ थान दईु पांग्र े सवारर साधन खररदमा रु 
४८,६०,०९९।- , िथा २ थान चार पांग्र ेसवारी साधन खररदमा रु ८२,२७,८९९।- खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

१ मोटरसार्कल १९ ४८६००९९ 

२ कार/जीप २ ८२२७८९९ 

 जम्मा  १३०८७९९८  

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

28.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ । 
पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
अनमुातनि रु २५,००,००,०००।०० प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु 
२७,००,००,०००।०० अथााि अनमुान भन्दा ८ 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 । 
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29.  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 

३००००००० २५९००००० ८६.३३ 

घरजग्गा वहाल कर २१५००००० १३७००००० ६७.७२ 

व्र्वसार् कर २००००००० ९२५४००० ४६.२७ 

वहाल र्वरौटी शलु्क १००००० २४८२००० १००% 

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

 

30.  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 पातलका र आकषा तनमाार् सेवा एण्ड सप्लार्सा  वीच जतडवरु्ट, कवातड र र्जवजन्ि ुकर 
उठाउने सम्वन्धी सम्झौिा भएको छ । सम्झौिामा आतथाक बषा २०७६।७७ का लातग मू.अ.कर बाहेक 
कबोल अंक रु १६,०३,०००।– को ६०% ले हनुे आउने रकम रु ९,६१,०००।– र मू.अ.कर र 
आर्कर र्ो सम्झौिा गदााको वखि दार्खला गनुापने र बाँकी रकम मध्रे् २०% रकम २०७६ पौष 
मसान्िसम्म र २० प्रतिशि रकम चैर मसान्िसम्म अतनवार्ा दार्खला गनुापने, उल्लेर्खि रकम समर्मा 
दार्खला नगरेमा पातलकाले व्र्ाज, हजाना थप गने वा सम्झौिा रद्द गना सक्ने व्र्वस्था छ । सम्झौिको 
वदुाँ नं. ७ मा र्स पातलकामा वझुाउन ुपने रकम कुनै पतन कारर् देखाई तमनाहा मार्फ माग गना नपार्न े
व्र्वस्था रहेको छ । र्स पातलकको तमति २०७७।८।१० को कार्ापातलकाको वैठकमा कोरोना भार्रस 
प्रकोपको कारर् देखार् लकडाउन अवतधभरको ठेक्का रकम छुटका लागी आकषा तनमाार् सेवा एण्ड 
सप्लार्साले तनवेदन ददएको भनी २०७६।१२।११ गिे देर्ख २०७७।२।३२ सम्मको जतडवरु्ट, कवाडी 
र्जवजन्ि ु करको अर्न्िम र्कस्िा वापिको रकम रु ३,२०,६००।– छुट ददने तनर्ार् भएको छ । 
सम्झौिामा उल्लेख भएको व्र्वस्था र्वपररि राजस्व छुट ददएकोले सम्वर्न्धि व्र्वसार्र्वाट उक्त रकम 
असलु हनुपुने रु.......  
तस.नं. ठेकेदारको नाम आर् ठेक्काको 

नाम 

सम्झौिा रकम दार्खला 
रकम 

बाकँी रकम 

१ 
आकषा तनमाार् सेवा 
एण्ड सप्लार्सा 

जतडवरु्ट, कवातड 
र र्जवजन्ि ुकर 
उठाउने  

१६,०३,०००।- १२८२४००।- ३२०६००।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   ३२०६०० 

31.  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 लगाउन े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 १९ वटा वडा बाट 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 । पातलकाले सम्पूर्ा वडा 
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कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा र्वशेष ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

32.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले 
व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु ९२,५३,५७०।०० कर संकलन गरेकोमा पातलकाको 
क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले संकलन गरेको 
व्र्वसार् कर र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । िसथा पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका 
सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

  उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

33.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था 
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक 
कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान बरावर नै मूल्र्ाङ्कन 
भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्न ेसम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 
प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति 
लगार्िका र्र्न्जतनर्ररङ 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 र्र्न्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक 
कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

34.  हेभी र्र्क्वपमेण्टको प्रर्ोग : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सतमति वाट तनमाार् 
कार्ा गराउदाँ तमिव्र्र्र्िा, गरु्स्िरीर्िा वा ददगोपना अतभवरृ्र्द् हनुे भएमा उपभोक्ता सतमति वाट कार्ा 
गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा सम्पन्न तनमाार् कार्ाको 
सञ्चालन वा ममाि सम्भार उपभोक्ता सतमतिले गनुापने  र उपभोक्ता सतमति वाट सञ्चातलि हनुे तनमाार् कार्ामा 
लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रडेर र्वटुतमन तडर्स्ट्रव्र्टुर, र्वटुतमन व्वार्लर जस्िा हेभी मेशीनहरु प्रर्ोग गना 
नसर्कन े व्र्वस्था छ । साथै उपभोक्ता सतमतिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार् 
व्र्वसार्ी वा सब-कन्ट्रर्ाक्टरबाट गराउन  नसर्कने व्र्वस्था रहेको छ । 

र्स पातलकाले आतथाक बषा २०७५।७६ मा र्वतभन्न क्षेरमा असफाल्ट सडक र्पच तनमाार् कार्ाका लातग 
र्वतभन्न उपभोक्ता सतमतिहरु सँग सम्झौिा गरेको छ । सावार्जनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको ममा 
र्वपरीि ठूला र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्र्ले मार गना सक्ने र्स्िो जर्टल प्रकृतिको असफाल्ट सडक र्पच 
तनमाार् उपभोक्ता सतमति माफा ि गराउन ु व्र्वहाररक र तनर्म सम्मि देर्खएन ् ।तनमाार् व्र्वसार्ीको 
संलग्निा र्वना असफाल्ट वनाउने मेर्शन (Asphalt Plant) को उपलव्धिा सम्भव नहनुे हदुाँ र्स्िा प्रकृतिका 
कार्ामा तनमाार् व्र्वसार्र्को संलग्निा रहने देर्खन्छ ।आतथाक बषा २०७६।७७ मा कार्ा सम्पन्न भएिापतन 
सडक तनमाार् कार्ाको गरु्स्िर र मूल्र्ाकंनमा समस्र्ा भई सडक वेशको (Water Bound Mecadum) 

कार्ा सम्मको मार र्स आतथाक बषामा भकु्तानी ददएको छ । असफाल्ट सडक र्पचका लातग न्र्मेुर्टक 
रोलर (Pneumatic Roller) को प्रर्ोग गनुापनेमा सोको प्रर्ोग नगरी ड्रम रोलरको प्रर्ोग गरेकोले मापदण्ड 
अनसुारको गरु्स्िरीर् सडक नवन्ने देर्खन्छ ।र्सले सडकको सिह शि प्रतिशि मजविु 
(Compress/Compaction) नभई तनजी परामशादािा वाट िेश्रो पक्ष मूल्र्ाकंन गरार् ८० देर्ख ९० प्रतिशि 
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रहेको Test Report का आधारमा उपभोक्ता सतमतिलाई आतथाक वषा २०७७।७८ मा भकु्तानी ददएको छ 
। र्स कार्ाको मूल्र्ाकंन (कामको नापजाँच र गरु्स्िर पररक्षर्) का लातग छुटै्ट परामशादािाको खररद गरी 
तमति २०७७।६।९  मा रु ८,१०,७७५।– रकम भकु्तानी भएको छ ।उपभोक्ताले गरेको कामको 
नापजाँच पातलकाका प्रार्वतधक कमाचारी गना सक्ने कार्ामा परामशादािावाट गरार् भकु्तानी गनुा तनर्म सम्मि 
भएन । 

सावाजतनक खररद ऐन तनर्मावली र्वपरीि असफाल्ट सडक र्पच तनमाार् कार्ा उमभोक्ता सतमति माफा ि 
गराई भकु्तानी ददएको तनर्म सम्मि देर्खएन रु.................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

१,०६,११,७२९ 

 तस.
नं. 

उपभोक्ता सतमति लागि अनमुान सम्झौिा तमति शरुु सापन्न 
गनुापने तमति 

आ  .व .
२०७६।७७ मा 

भकु्तानी 

कैर्फर्ि 

१ वकुाली डाडा ँ २३५२९४१।१८ ०७५।८।१९ ०७६।२।२५ ९७३३४३ 
 

२ रर्वलाल घतिा २३५२९४१।१७ ०७५।१०।११ ०७६।३।२५ १०२२८६८ 
 

३ अन्नपरु्ा शभुकामना    ६०९१४६ 
 

४ अर्म्वकेश्वरी ईश्वरी २३४८१७७।८७ ०७५।११।६ ०७६।२।२५ ९४०७५९ 
 

५ कपासी नसारी    ९०९१८६ 
 

६ सौडीकुला 
तसमलबाट 

२५०००००।० ०७५।७।२९ ०७६।२।२२ १००९०७९ 
 

७ मर्ाा वडा दर्क्षर् 
दनु्दा हदुैँ ववई 

२४०९६३८।५५ ०७५।८।१२ ०७६।२।१५ ९९०४१० 
 

८ नर्ाँ वस्िी कृष्र् 
कुवर 

२५०००००।० ०७५।९।२५ ०७६।१।२६ १२५१४४५ 
 

९ सराा चोक पूवा 
भगवानपरु 

२३५२९४१।१८ ०७५।८।१९ ०७६।३।२५ ९३७२६५ 
 

१० गोग्ली िल्लो वाटो १०५२६३१।५८ ०७५।८।१५ ०७५।२।२६ ४०६८७१ 
 

११ सेवार खोला पूल 
वडहरा 

२५०००००।० ०७५।८।२५ ०७६।२।२५ १५६१३५७ 
 

 जम्मा    १०६११७२९ 
 

 

र्स्िा जर्टल प्रकृतिका प्रार्वतधक काम र ठूला लगानी र Plant नै स्थापना गरी काम गनुापने कार्ा 
उपभोक्ता सतमति माफा ि गराउने कार्ा वन्द गररन ुपदाछ । कामलाई तमिव्र्र्ी, गरु्स्िरीर् र ददगो वनाउन े
िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  जर्टलसंरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था 
रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, असफाल्ट र्पच, तडप वोररङ्ग लगार्िका 
जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ्गराउने 
गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा माफा ि ्
गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

२१।२०७७।३।३१ बहउुदे्दर्श्र्र् गहृमा तडप वोररङ्ग तनमाार् तडप वोररङ्ग तनमाार् १००००००।- 
६८०।२०७७।३।७ वटुतनर्ाको साउन ेजरुवा उपभोक्ता सतमति तडप वोररङ्ग तनमाार् ९,९९,०००।- 

जम्मा १९९९०००।- 
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तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

36.  उपभोक्ता सतमतिलाई तसमाभन्दा बढीको कार्ा – सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा 
रु.१ करोडसम्म लागि अनमुान भएको तनमार्ा कार्ा मार सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कन े
िथा उक्त लागिमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर, ओभरहेड, कर्न्टन्जेन्सी र जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम 
समावेश हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले रु १ करोडभन्दा वढी लागि अनमुान भएको २ र्ोजनामा पातलकाले 
रु २ करोड र जश्रमदानबाट रु १० लाख बेहोर्रने गरी उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको पार्र्ो । र्स वषा 
तनम्नानसुार सीमा भन्दा वर्ढको लागि अनमुानको कार्ा उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको तनर्म सम्मि देर्खएन 
रु.................... 

उपभोक्ता 
सतमतिको नाम 

कामको र्ववरर् पातलकाले िर्ार गरेको 
लागि अनमुान 

कन्टन्जेन्सी ३% समेि 
(ओभरहेड र मू.अ.कर 

वाहेक) 

वास्िर्वक हनुपुने लागि 
अनमुान (ओभरहेड र 
मू.अ.कर समेि) 

भकु्तानी रकम 

 

 

 

 

कजााही डर्ाम 
उ.स. 

डर्ाम तनमाार् कार्ा १,००,००,०००।- १,२६,२४,६४२।- १,००,००,०००।- 

रोर्हर्ी डर्ाम 
उ.स. 

डर्ाम तनमाार् कार्ा १,००,००,०००।- १,२६,२४,६४२।- ७४,८४,२६५।- 

चेपे ड्याम 
उ.स. 

डर्ाम तनमाार् कार्ा ८०,००,०००।- १,०३,९६,०००।- ८०,००,०००।- 

 जम्मा २,८०,००,०००।- ३,५६,४५,२८४।- २,५४,८४,२६५।- 
तनर्ममा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुे गरी र्स्िा ठुला आर्ोजना तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी 
प्रतिस्पधाात्मक र तमिव्र्र्ी हनुे गरी बोलपरको माध्र्मबाट हनुपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

२,५४,८४,२६५।- 

 36.१. कृतरम जलाशर् (डर्ाम) तनमाार् :  सावाजतनक तनकार्ले ठूला पररर्ोजना शरुु गनुा अर्घ 
वािावरर्र्र्, सामार्जक, भौगोतलक, प्रार्वतधक रुपमा उपर्कु्त भए नभएको एर्कन गना सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
गरी उपर्कु्त भएमा पररर्ोजना शरुु गनुा पदाछ । र्स पातलकावाट आतथाक वषा २०७६।७७ मा र्वतभन्न 
स्थानमा कृतिम जलाशर्को तनमाार् भएको छ । र्स पातलकावाट तनमाार् भएका डर्ामको कुनै सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न नगरी कार्ा गरेको देर्खर्ो । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेको छ :  

 

 क) वन वार्टका उत्तरिफा  डर्ाम : र्स ड्यामका लातग पातलका र उपभोक्ता सतमति वीच रु 
५०,००,०००।– को लागि अनमुानमा तमति २०७७।३।२० मा कार्ा सम्पन्न हनुेगरी तमति 
२०७६।१२।७ मा सम्झौिा भएको छ । र्ोजना तमति २०७७।३।२१ मा सम्पन्न भई तमति 
२०७७।३।२३ मा उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् भएको छ । र्स कार्ाका लातग उमभोक्ता 
सतमतिवाट कार्ा सम्पन्न भई र्ोजना हस्िान्िरर् समेि भएको देर्खर्ो । ड्यामको Compaction को गरु्स्िर 
आश्वस्ििाको लातग कुनै प्रर्ोगशाला पररक्षर् गरेको छैन ्। र्स ड्यामको  स्थलगि तनरीक्षर् गदाा कार्ा 
सम्पन्न गरु्स्िरको भएको छ भन्ने एर्कन गना सर्कएन। सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नगरी र्ोजना शरुु गरेको छ 
। ड्याम वनेको ठाउँको िल्लो क्षेर (Down Stream) पूरै तभरालो (Vertical Slope) अवस्थाको रहेको छ 
। उक्त स्थान हार्ड्रोलोजी (Hydrology) , भिूत्व (Geology) , सरंचनागि(Structural) र्हसावले उपर्कु्त 
तथर्ो तथएन अध्र्र्न नगरर र तनमाार् गदाा तनमाार् कार्ाको प्रर्ोगशाला पररक्षर् नगरी कार्ा गदाा ड्याम 
गरु्स्िरीर्  छ भन्ने कुरामा र्वश्वश्ि हनु सर्कएन । ड्यामको तनमाार् क्रममा िल्लो क्षेर (Down Stream) 
मा संरक्षर् (Protection) कार्ाका लातग २० वटा ग्र्ार्वन वक्सको कार्ा भएको नापी र्किाव वाट 
देर्खएकोमा स्थालगि तनरीक्षर् गदाा उक्त संरचना भर्त्कएर परुरएको अवस्था रहेको छ, र ग्र्ार्वन वक्सको 
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संखर्ा भौतिक रुपमा एर्कन गना सक्ने अवस्था छैन ्। ड्यामको िल्लो क्षेर (Down Stream) भागमा पानी 
तसपेज भई रहेको अवस्था छ । मूल संरचनाको केही भाग चर्का एको अवस्था छ । ड्यामको िल्लो क्षेर 
(Down Stream) तभरालो रहेको र त्र्सिफा  कररव ३०० मीटरको दरुरमा १०-१२ वटा घर रहेको वर्स्ि 
छ, ड्यामको अवस्था अवलोकन गदाा बषाादकको समर्मा ड्याममा समस्र्ा आई उक्त वस्िी जोर्खममा पने 
अवस्था देर्खन्छ। र्स पातलका वाट पर्ााप्त सम्भाव्र्िा अध्र्र्न नगरी र्स्िो भगुोलमा ड्याम तनमाार् गने 
कार्ा गनुा उर्चि देर्खदैन । भौगोतलक अवस्था, मानर्वर् जोर्खम र कामको गरु्स्िरमा पर्ााप्त ध्र्ान ददन ु
पदाछ । र्स र्वषर्मा पातलका संवेदनर्शल वन्नु पदाछ ।र्स ड्यामको ममािका लातग उपभोक्ता सतमति 
र्जम्मेवार भई संरक्षर् (Protection) कार्ाका लातग अर्वलम्व अग्रसर हनु ुपदाछ ।   

वनबाटीका ड्यामको स्थलगि िस्वीरहरुाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ख) कजाार्ह ड्याम : र्स ड्यामका लातग पातलका र उपभोक्ता सतमति वीच तमति २०७७।३।२८ मा कार्ा 
सम्पन्न हनुेगरी तमति २०७६।१०।५ मा सम्झौिा भएको छ । ड्यामको Embankmant Formation & 

Compaction को कार्ाका लातग शरुु लागि अनमुान दर रु ३८४।६७ प्रति घन मी . कार्म गरी प्रथम 
रतनङ्ग र्वलमा सोही दरबाट भकु्तानी ददएको छ ।दोश्रो रतनङ्ग र्वलमा लागि अनमुान दर संशोधन गरी  
लागि अनमुान रु ३४८।६७ प्रति घन मी . का दरले कुल पररमार् २२८५६।७४ घन मी. वापि रु 
७९,६९,४५९।५४ भकु्तानी भएको छ । शरुु लागि अनमुान र संशोतधि लागि अनमुान को फरक रु 
३६ प्रति घन मी. का दरले सम्झौिा अनसुार रु ८,२२,८४२।६४ वचि हनुपुनेमा पूरै रकम खचा गरेको 
देर्खर्ो । उक्त वचि रकम ड्यामको ड्रईङ्ग, तडजार्न पररविान नगरी अन्र् आर्टमहरुमा स्वर्ववेकीर् 
िवरले खचा गरेको देर्खर्ो । र्सरी वचि हनुपुने रकम स्वर्ववेकीर् िररकाले जसरी पतन र्वतनर्ोर्जि वजेट 
सक्न ुपने िवरवाट खचा गरेको र्वतधसम्मि देर्खएन । र्स िफा  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 ग) चेपे ड्याम : र्स ड्यामका लातग पातलका र उपभोक्ता सतमति वीच तमति २०७७।३।१५ मा कार्ा 
सम्पन्न हनुेगरी तमति २०७६।११।१६ मा सम्झौिा भएको छ । र्स ड्याम तनमाार् कार्ाका लातग 
आतथाक बषा २०७५।७६ मा रु ९९,९८,९२२।०७ उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ । आतथाक 
बषा २०७६।७७ मा र्स ड्याम तनमाार् कार्ाका लातग रु ८०,००,०००।– भकु्तानी भएको छ । 
आंर्शक कार्ा गरी छाडन नतमल्ने र तनरन्िर कार्ा गरी सम्पन्न गनुापने ड्याम तनमाार् कार्ाको लागी एकमषु्ट 
लागि अनमुान िर्ार नगरी फरक आतथाक वषामा हनुे कामका लातग फरक लागि अनमुान िर्ार गरी 
वहवुर्षार् र्हसाबले काम गरेको देर्खर्ो । गि वषा गरेको काम मातथ पनु: र्स बषा कार्ा गरेकोले गि बषा 
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र र्स बषा भएको काममा दोहोरोपन (Overlapping) भएको छैन ्भन्ने कुरामा र्वश्वस्ि हनु सर्कदैन ्। 
र्स ड्यामका लातग कुल रु १,८०,००,०००।– खचा भएको छ । १ करोड ८० लाखको लागि 
अनमुान भएको आर्ोजनाको प्र्ाकेज िर्ार गरी ठेक्का र्द्ारा काम गराउन ुपनेमा टुक्रा टुक्रा गरी गि वषा र 
र्स वषा उपभोक्ता सतमति वाट कार्ा गराएकोले प्रतिष्पधाा तसतमि भएको छ । उक्त ड्यामको कुल लागि 
देर्खने गरी नापी र्किाव िर्ार गरेको छैन ् । सावाजतनक खररद कानूनको पररपालना गरर तमिव्र्र्ी 
िररकाले सावाजतनक खररद गने िफा  पातलका गर्म्भर हनु ुपदाछ ।   

 घ. रोर्हर्ी ड्याम : र्स ड्यामको कुल लागि रु १,००,००,०००।– रहेको छ । र्स ड्याम तनमाार् 
वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु ७३,५१,८५९।– भकु्तानी ददई कार्ा सम्पन्न गरेको छ । Embankmant 

Formation & Compaction आर्टमको  काम पूरा नगरी केही भागको काम गना वाँकी राखी कार्ा सम्पन्न 
भएको छ । स्थलगि तनरीक्षर् गदाा िालको र्वचमा रुखहरु डवुानमा परी केही रुखहरु मरेको देर्खर्ो । 
पर्ाावरर्ीर् प्रभावको आंकलन गरेको देर्खएन । वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाकंन गरेर मार र्स्िा र्ोजनाहरु 
सञ्चालन गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

 ङ. तमिव्र्र्ीिा : सरकारी रकम खचा गदाा तमिव्र्र्ी िवरवाट गनुापदाछ । उपभोक्ता सतमतिवाट र्स वषा 
र्वतभन्न ड्यामहरुको तनमाार् भएका छन ् । ड्याम तनमाार् कार्ाका लातग Embankmant Formation & 

Compaction आर्टमको कार्ाका लातग लागि अनमुान दर रु ३४८।६७ प्रति घन मी . रही, सोही 
दरबाट उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ । र्सै पातलकाको क्षेर तभर िल्लो दामोदर कमार्टर्ा 
सडक तनमाार्का लातग वोलपर माफा ि कार्ा गराउदाँ तनमाार् व्र्वसार्ी के.एम. तनमाार् सेवा गाँउवेसी 
कन्स्ट्रक्सन जे.भी. ले उक्त आईटम रु १०० प्रति घन मी . का दरले कवोल गरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न 
गरेको छ ( लागि अनमुान भन्दा ५२% कममा ठेक्का कवोल गरी तनमाार् सम्पन्न भएको छ) । र्स वषा 
ड्याम तनमाार् वापि उक्त आर्टमका लातग तनम्नानसुार भकु्तानी भएको छ: 

 

  

क्र.
सं. 

ड्यामको नाम कामको पररमार् 
(घन मी.) 

उपभोक्ता 
सतमतिको दर 

ठेकेदारको 
कवोल दर 

फरक दर कुल फरक रकम 

१ कजााही डर्ाम २२८५६ 

३४७.६७ १०० २४७.६७ 

५६६०७४६।- 
२ रोर्हर्ी ड्याम १३४४२ ३३२९१८०।- 
३ चेपे ड्याम १९२३२ ४७६३१८९।- 
४ वन वार्टका 

उत्तरिफा को ड्याम 

१०९९७ २७२३६२७।- 

५ अमारेसोिा ड्याम १०७७९ २६६९६३५।- 
कुल जम्मा : १,९१,४६,३७६।- 

 

उपभोक्ता सतमति माफा ि काम गदाा प्रतिष्पधाा नहनुे र लागि अनमुान अनसुार नै भकु्तानी हदुाँ तमिव्र्र्ीिा 
कार्म नहनुे देर्खन्छ । र्स पातलकाले तनर्म वमोर्जम वोलपरर्द्ारा प्रतिष्पधाावाट तनमाार् गराउन ुपने कार्ा 
समेि उपभोक्ता सतमति माफा ि गने गरेको उर्चि भएन । प्रस्ििु पाचँ वटा ड्यामको आर्टम 
Embankmant Formation & Compaction को उपभोक्ता सतमति बाट कार्ा गराउदाको लागि र 
वोलपरर्द्ारा गररएको कार्ाको प्रतिष्पधाात्मक लागि वीचको फरक रु १,९१,४६,३७६।– रहेको छ । 
पातलकाले ड्याम तनमाार् कार्ा गराउदाँ प्रतिष्पधाात्मक लागि हनुे गरी वोलपर माफा ि खररद गराउने िफा  
ध्र्ान ददएको देर्खएन । तनर्म कानूनको व्र्वस्थाको पूर्ा पररपालना गरी तमिव्र्र्ी िररकाबाट खररद 
व्र्वस्थापन गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

 

37.  ८१३-२०७७।३।३० : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौिा 
अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक नापजाँच गरी 
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नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । 
र्स पातलकावाट रव्वे टोल गोखाा स्कूलको कालोपरे सडक तनमाार् कार्ाका लातग उपभोक्ता सतमतिसँग 
सम्झौिा गरी कार्ा गराएकोमा र्स वषा काम सम्पन्न नभई भएको कामको मूल्र्ाकंन गरी भकु्तानी ददएको 
देर्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको उक्त कालो परे सडक कार्ामा आईटम नं. १.५. Providing, 

Laying¸Spreading and Compacting Water Bound Macadam कार्ाका लातग रु ४,६२,७९७।८६ 
भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । सडकको वेस सम्मको कार्ाको भकु्तानी भएको िर कालोपरे नभएको अवस्थामा 
उक्त भकु्तानी मनातसव देर्खएन । सडकको वेस सँगै कालोपरेको कार्ा नभएमा वेसको कार्ा खेरजाने र 
पतछ कालोपरे गनुापरेमा पनु: वेसको काम गरेर मार कालोपरे गना सर्कने भएकाले पतछ सडक कालोपरे 
गदाा खचामा दोहोरोपना हनुे देर्खन्छ । र्स िफा  प्रार्वतधक गंतभर वन्नु पदाछ । दोहोरो खचा हनुेगरी भएको 
कामको कारर् थप व्र्र्भार पने देर्खएको रु............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४,६२,७९७।- 

 37.१- ८४०।२०७७।३।३१ : खडकवहादरु तबश्वकमााको घरदेर्ख सडक कालोपरे गने उपभोक्ता 
सतमतिलाई सडक तनमाार् कार्ा वापि रु १२,००,०००।– भकु्तानी ददएको छ । लागि अनमुान िर्ार 
गदाा ११२ मी. लम्वाईको Premix Carpet गनुा पने Quantity Calculation Sheet रहेकोमा वास्िर्वक 
नापी गदाा १२६ मी. लम्वाई (Sub grade, Sub base, Base) तनमाार् गरेको िर ८३ मी. लम्वाईमा मार 
Premix Carpet गरेकोले ४३ मी. (१२६-८३) लम्वाई वरावरको वेस तनमाार् कार्ाको भकु्तानी उर्चि 
देर्खएन । उक्त स्थानमा Premix Carpet गदाा पनु: वेस को कार्ा गनुापने भएकोले दोहोरो खचा हनुे 
देर्खन्छ । कामको नापजाँच गदाा र्स्िा र्वषर्मा प्रार्वतधकहरु संवेदनर्शल वन्नु पदाछ । दोहोरो खचा 
हनुेगरी भएको कामको कारर् थप व्र्र्भार पने देर्खएको रु..................... 

 

 

 

 

 

 

 

     ६५३५७ 

  

Item वढी पररमार् प्रति घन मी. दर रु कुल रकम रु 

Providing, laying, Spreading and Compacting 
Water Bound Macadam 

४३ मी.*३.९४ मी.*०.११ मी. 
= १८.६४ घन मी . 

३५०६.३१ ६५,३५७।६२ 

 

 

38.  ६८०-२०७७।३।७ : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा 
सरकारी रकम खचा गदाा साधन र स्रोिको उच्चिम प्रतिफल प्राप्त हनुे र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि गरु्स्िर 
समेि कार्म हनुे गरी तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने व्र्वस्था छ । वटुतनर्ाको साउने जरुवा नर्जक तडप 
वोररङ्ग उपभोक्ता सतमतिलाई तसंचाई कार्ा का लातग तडप वोररङ्ग गने कार्ा वापि रु ९,९९,९७५।– 
भकु्तानी भएको छ । तडप वोररङ्ग गने कार्ा सम्पन्न भएिा पतन र्ोजना हालसम्म पतन सञ्चालनमा आएको 
छैन ् । र्वधिुको उपलब्धिा नभएको, बजेटको अभावमा मोटर जडान नभएकोले र्ोजना संचालन हनु 
नसकेको पातलकाले जनाएको छ । आतथाक बषा २०७७।७८ मा र्स आर्ोजनाको संचालनका लातग कुनै 
बार्षाक कार्ाक्रम र वजेट र्वतनर्ोजन भएको छैन ्। पूवा िर्ारी वेगर िदथा रुपमा कार्ाक्रम छनौट गररदा 
समस्र्ा आएको देर्खर्ो । कार्ाक्रममा लगानी / खचा गना र्क्रर्ार्शल रहने , नतिजा प्रति पर्ााप्त ध्र्ान 
नदददा सरकारी खचा अनतु्पादक रहेको देर्खर्ो । कानून वमोर्जम गनुा पने पर्ााप्त अध्र्र्न र तनर्िि 
मापदर्डका आधारमा र्ोजना छनौट नगररदा र्ोजना संचालनमा समस्र्ा देर्खर्ो । र्सरी लगानी गरी 
र्ोजना तनर्श्क्रर् (Idle) रहने अवस्था उर्चि भएन रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९,९९,९७५ 

39.  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ )१ (को खण्ड ख मा खररद सम्झौिा अनसुार 
सावाजतनक तनकार्ले रतनङ र्वल वा अन्र् कुनै र्वजकको भकु्तानी गदाा करारका शिा बमोर्जम प्रार्वतधक 
नापजाँच गरी नापी र्किाब गनुापना )मेजरमेन्ट बकु (मा उल्लेख वास्िर्वक कार्ा सम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ । नमूना छनौटका आधारमा गररएको लेखापरीक्षर्वाट तनम्नानसुार तनमाार् 
कार्ाको नापजाँच गदाा सवै आर्टमको स्पष्ट पररमार् देर्खने गरी नापी र्किाव िर्ार गरेको देर्खएन । 
काम भएको सवै पररमार् स्पष्ट देर्खने गरी नापजाँच गरी नापी र्किावमा चढाएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

४८६०९०३ 
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गो.भौ. र तमति कामको र्ववरर् भकु्तानी 
८०५।२०७७।३।३० घोराही मतसना स्वगाद्वारी सडक अन्िगाि नर्ाँवस्िी 

टोल र्वकास संस्थामा पने सडक कालोपरे 

१४,३२,१६५.१३ 

८११।२०७७।३।३० र्वकास गौिमको घर देर्ख दर्क्षर् पर्िम खारखोली 
जोडने सडक कालोपरे 

१४,२८,७३८.०० 

८१२।२०७७।३।३० आशाराम चौधरीको घरदेर्ख ददपक कुमारको घर 
सम्म सडक कालोपरे 

२०,००,०००.०० 

जम्मा : ४८,६०,९०३.१३  

 

 स्थातनर् पूवााधार िफा  :  

40.  १।२०७७।३।१६ : सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७.६ मा उपभोक्ता सतमतिले 
हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, र्वल भपााई र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति 
वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्वर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स 
पातलकाले काउले देर्ख ठार्टगाँउ सम्मको सडक तनमाार्को प्रथम रतनङ्ग र्वल वापि भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधकले मूल्र्ाङ्कन भन्दा र्वल कम पेश हनु आएकाले खदु भकु्तानी रु १९,६५,१९२।०० मार ददने 
तसफररश गरेकोमा उपभोक्ता सतमतिलाई रु १९,९१,३६७।०० भकु्तानी ददएको छ । र्वल भन्दा वढी 
भकु्तानी ददएको रकम रु २६,१७५।०० सम्वर्न्धि उपभोक्ता सतमतिवाट असलु हनुपुदाछ रु..... 

 

 

 

 

 

 

२६१७५ 

41.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौिा अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले रतनङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक 
कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । र्स पातलकाले सैघा लाकुरी बजार घोडधारा 
स्वगाद्वारी सडक तनमाार् कार्ा वापि तनम्नानसुारको काममा वास्िर्वक पररमार् भन्दा वर्ढ पररमार्को 
भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी रकम सम्वर्न्धि उपभोक्ता सतमतिवाट असलु हनुपुदाछ रु...... 

 

 

 

 

 ५६००७७ 

 

आर्टम भकु्तानी भएको 
पररमार् घन मी. 

भकु्तानी हनुपुने 
पररमार् घन  मी . 

वढी पररमार् 
घन  मी . 

दर रु वढी भकु्तानी रु कैर्फर्ि 

Roadway Excavation चेनेज ० देर्ख ८४० 
तभर डे्रन खने्न कार्ा (५०० मी . डे्रन) 

१९५७.५० ८० १८७७.५ २९८.३१ ५६००७७।० डे्रन खने्न कार्ाको mean area 
राखी  नापी गरेको । 

 

42.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७.८ मा सावाजतनक तनकार्ले उपभोक्ता सतमतिलाई 
सम्वर्न्धि कामको प्रार्वतधक सहर्ोग उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सो कामको लातग आवश्र्क प्रार्वतधक 
जनशर्क्त सो सतमति वा समदुार् आफैले करारमा तनर्रु्क्त गना सक्नेछ । त्र्सरी तनर्कु्त गररएको 
प्रार्वतधकलाई ददनपुने पाररश्रतमक सावाजतनक तनकार्ले कट्टा गरेको कर्न्टन्जेन्सीबाट भकु्तानी गनुा पने िर 
त्र्स्िो पाररश्रतमक लागि अनमुानको िीन प्रतिशि भन्दा बढी हनुे छैन भन्न ेव्र्वस्था छ । र्स पातलकाले 
शहरीस्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् (नर्ाँ वजार) का लातग वी.ओ.क्रू्. मा Skilled Supervise for Preefab 

Building Construction आर्टम लाई प्रोतभजनल सम(PS) मा राखी रु ५५,०००।०० भकु्तानी भएको छ 
। पातलकाले प्रार्वतधक सहर्ोग गरेकोमा सोही कार्ाका लातग प्रोतभजनल सम(PS) आर्टममा भकु्तानी 
ददएको तनर्म सम्मि भएन । अि: प्रोतभजनल सम(PS) वापि भएको भकु्तानी सम्वर्न्धि उपभोक्ता 
सतमतिवाट असलु हनु ुपदाछ रु............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ५५००० 

 पर्ाटन पूवााधार िफा  :  

43.  १-२०७७।३।२९ : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा सावाजतनक तनकार्ले तनमाार् कार्ा  
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गनुा अर्घ त्र्स सम्वर्न्ध स्पेर्शर्फकेशन, र्ोजना, नक्सा, तडजार्न, र्वशेष आवश्र्किा वा अन्र् र्ववरर्हरु 
िर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ । सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९.१(क) मा लागि 
अनमुान िर्ार गदाा सावाजतनक तनकार्ले खररद सम्वर्न्ध सम्पूर्ा काम एउटै खररद सम्झौिाबाट हनु सक्ने 
वा काम र्पच्छे छुटै्ट खररद सम्झौिा गनुा पने कुरामा र्वचार गनुा पने व्र्वस्था छ ।  
र्स पातलकावाट  पाण्डेश्वर धारापानी मर्न्दर तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई भवनको छि ढलान, गेट र तसढी 
तनमाार्का लातग तमति २०७७।२।३२ मा रु २६,३१,५७८।९४ को लागि अनमुानमा सम्पन्न हनुेगरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेको छ ।र्स कार्ाका लातग उपभोक्ता सतमतिलाई रु २४,०७,४३९।८७ 
भकु्तानी ददई कार्ा सम्पन्न भएको छ । र्स क्षेरमा र्वतभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी तनकार् र व्र्र्क्तगि 
िररकावाट लगानी भर् र्वतभन्न संरचनाहरु तनमाार् भएका छन ्। र्स तनमाार् कार्ाको काममा छि ढलान, 
गेट तनमाार् र केही तसढीहरु तनमाार् कार्ा वापि भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । र्स क्षेरमा तनमाार् हनुे 
संरचनाहरुको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) िर्ार गरेको छैन ्। र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन िर्ार 
नगरी र्वतभन्न तनकार् र व्र्र्क्त संरचना तनमाार् हदुाँ काममा दोहोरोपन हनु सक्ने र कुन संरचनामा, कुन 
तनकार्को कति लगानी भएको छ भन्न ेस्पष्ट भएन । रगं लगाउने कार्ा समेि वाँकी राखी कार्ा सम्पन्न 
भएको छ । भवनको जग, पखााल, र्पल्लर अन्र् तनकार्वाट सम्पन्न भई  वाँकी काम छि ढलानका लातग 
र्स पातलकावाट वजेट र्वतनर्ोजन भई खचा हनु ुउर्चि देर्खदैन । र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) िर्ार 
गरी काममा दोहोरोपना नहनुे तनर्िि हनुे गरी कार्ासम्पादन गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

44.  संघीर् सरकार सशिा अनदुान : २३-२०७७।३।३१: सावाजतनक तनकार्ले वजेटको सतुनर्िििा गरेर मार 
कार्ा गनुा पदाछ । गोग्ली मा.र्व. तसतभल र्र्न्जतनर्ररङ कृर्ष प्रार्वतधक भवन तनमाार् का लातग र्स पातलका 
र तनमाार् व्र्वसार्र् आकषा तनमाार् सेवा वीच रु ३२,१०,१३९।६० को कवोल अंकमा तमति 
२०७७।३।३१ मा सम्पन्न गने गरी तमति २०७७।२।२८ मा सम्झौिा भएको छ । प्रथम रतनङ्ग र्वल 
वापि तनमाार् व्र्वसार्ी आकषा तनमाार् सेवा लाई रु २७,८४,२९६।०८ भकु्तानी भएको छ । िराई 
मधेस सम्वरृ्र्द् कार्ाक्रम अन्िगाि सञ्चातलि कार्ाक्रममा आतथाक वषा २०७७।७८ मा वजेट र्वतनर्ोजन 
नभएकाले रु ३२,१०,१३९।६० को कवोल अंक मध्रे् रु २८,५८,२१५।४४ खचा भई काम अधरुो 
रहेको छ । वजेटको सतुनर्िििा नभर् कार्ाक्रम सञ्चालन नगने िफा  सम्वर्न्धि तनकार्ले ध्र्ान ददन ुपदाछ 
।  

 

45.  प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िरर् (प्रदेश शसिा) : ६९.१- २१।२०७७।३।३१ : आतथाक कार्ार्वतध िथा 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४.२ मा सरकारी रकम खचा गदाा साधन र स्रोिको उच्चिम 
प्रतिफल प्राप्त हनुे र प्राप्त प्रतिफलको उर्चि गरु्स्िर समेि कार्म हनुे गरी तमिव्र्र्ी िररकाले गनुा पने 
व्र्वस्था छ । बहउुद्देर्श्र्र् गहृमा तडप वोररङ्ग तनमाार् वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु १०,००,०००।– 
भकु्तानी ददएकोमा उक्त तडप वोररङ्ग हालसम्म पतन सञ्चालनमा आएको छैन ्। र्सरी खचा गने िर नतिजामा 
र्ढलार् हनुे र्कतसमवाट खचा गरेको तनर्म सम्मि देर्खएन रु. 

 

 

 

 

 

१०,००,००० 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   
46.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न िहका 
९८ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था हेदाा ७०० जनाको स्थार्ी दरबन्दी 
रहेकोमा ५०४ जना स्थार्ी र १९६ करार गरी ६६४ जनाको पदपूतिा भएको छ । र्शक्षकहरुको स्थार्ी 
पदपूतिा गरेर शैर्क्षक गतिर्वतध संचालन गररन ुपदाछ । र्शक्षक र्वद्यातथा  अनपुािमा प. प. नमनुा मा.र्व. 
भरिपूरको र्शक्षक र्वद्याथी अनपुाि ५३.९४ रहेको र जनिा प्रा.र्व. घसु्राको र्शक्षक र्वद्याथी अनपुाि ४.७ 
रहेको छ । त्र्सैगरर कुनै र्वद्यालर्मा धेरै र केर्हमा थोरै र्शक्षक र्वद्यातथा अनपुाि भएकोमा उपर्कु्त हनुे 
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गरर समार्ोजन गरी दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 

47.  र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जष्टराः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ बमोर्जम कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुापने र अतधकार प्राप्त अतधकारीले आर् व्र्र् ठीक र र्वश्वसतनर् 
रहेको िथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन्न े कुरामा ध्र्ान ददनपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले 
िोर्कएको ढाँचामा र्वतभन्न र्वद्यालर्लाई तनकासा ददएको रकमको स्पष्ट र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ु
पनेमा र्थाथा र्ववरर् खलु्ने गरी र्वद्यालर्गि तनकासा अतभलेख राखेको छैन । जसबाट र्वद्यालर्लाई 
वास्िर्वक रुपमा तनकासा ददन ु पने र भकु्तानी ददएको रकम बारे र्थाथा र्ववरर् प्राप्त गना कदठन हनु े
भएकाले र्वद्यालर्गि तनकासा रर्जष्टर खािा अद्यावतधक गरी राख्न ुपदाछ । 

 

48.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
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 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, र्नार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी 
र्स वषा ५२५ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु ४०,८५,५२५।- खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई 
औषि ११.६१ 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 । 

 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   
49.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनु े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 
गनुापने र सोझै खररद गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाासंग 
एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ो वषा पूँजीगि िफा  तनमाार्, वस्ि ुवा 
सेवा खररद गदाा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध नपनार्को तनम्नानसुार रु ३५,३०,४०७।- को सोझै खररद गरेको 
देर्खर्ो । प्रतिष्पधााको माध्र्मवाट खररद गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

  

क्र.
स. 

गो.भौ. र तमति सप्लार्सा सामान भकु्तानी मू.अ.कर 
समेि 

१ ६।०७६।६।१४ शे्रष्ठ फतनाचर उधोग फतनाचरहरु ४९०८७२ 

२ ७।०७६।६।१४ अस्मी होम डेकोर कुतसा, टेवल ४५९२२८ 

३ ४।०७६।६।९ जोशी फतनाचर दराज, टेवल, कुतसा ४९९९१२ 
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४ १०।०७६।६।१५ सतुनतध टे्रडसा र्ट.भी., र्फ्रज १२५००० 

५ २०।०७६।६।१७ न्रू् अर्स्टना तनमाार् सेवा कार्ाालर् पररसर तभर संरचना तनमाार् ४५८८९७ 

६ २१।०७६।६।१७ नमस्िे र्ोगी र्वल्डसा एण्ड 
डेभ्लपसा 

कार्ाालर् पररसर तभर संरचना तनमाार् ४२४३३३ 

७ २२।०७६।६।१७ प्रकृति तनमाार् सेवा कार्ाालर् पररसर तभर संरचना तनमाार् ४९१८३२ 

८ ८६३।०७७।३।२१ गोल्डर्फस ईर्न्जतनर्रीङ्ग एण्ड 
कन्स्ट्रक्सन  

वाटो ग्राभेल ९५७९२ 

९ २७२।०७७।२।२१ खरी तनमाार् सेवा चौपारी तनमाार् ४८४५४१ 

जम्मा : ३५३०४०७  
50.  परामशा सेवा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 

जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान िर्ार 
गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका परामशा सेवाको 
खररदमा गदाा प्रतिस्पधाा नगराई सोझै खररद गरी रु. ४२,२०,३९५।- खचा लेखेको छ । पातलकाले 
स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्ने िथा दीघाकालीन पुँजी तनमाार् हनु े मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट 
भएपतछ लाभ लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हनु नसक्न ेकार्ाको लातग प्रतिस्पधााको माध्र्मले 
परामशा सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देर्खएन । 

क्र.स. कार्ाक्रमको नाम परामशादािा खचा रकम 

१. बबई नदी पूल सौतडर्ार लघवुार देर्ख 
खैरागनार जोड्ने (तड.र्प.आर समेि) 

क्र्ानभास ईर्न्जतनर्ररङ्ग 
कन्सल्टेन्सी प्रा.तल 

११८२५४५ 

२. नेरलाल स्मतृि खेलकुद मैदानका लातग 
तड.र्प.आर तनमाार् 

एडन ईर्न्जतनर्ररङ्ग सोलसुन प्रा.ली.  १६९०००० 

३. नगरपातलका कार्ाालर् भवन तनमाार् रेखाङ्कन ईर्न्जतनर्ररङ्ग प्रा.तल. १३४७८५० 

जम्मा ४२,२०,३९५।-  

 

51.  ८६२-०७७।३।२१: सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२० मा खररद सम्झौिाको 
अवतधतभर काम पूरा गना नसर्कने भएमा तनमाार् व्र्वसार्र्ले कारर् खलुाई खररद सम्झौिाको म्र्ाद सर्कन ु
कम्िीमा एक्काईस ददन अगावै सम्वर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा अवतध थपको लातग तनवेदन ददन ु पने , 
सम्वर्न्धि अतधकार प्राप्त अतधकारीले काबवुार्हरको पररर्स्थतिको कारर्बाट काममा र्ढलाई भएको हो वा 
होर्न आवश्र्क जाँचबझु गराउन ु पने व्र्वस्था छ । जाँचवझु गदाा तनवेदनमा म्र्ाद थप गनाको लातग 
खलुार्एको कारर् खररद सम्झौिा वमोर्जम मनातसव देर्खएमा सोको कारर् खलुाई शरुु सम्झौिा अवतधको 
पचास प्रतिशिभन्दा बढी नहनुे गरर सम्वर्न्धि अतधकारीवाट म्र्ाद थप गना सक्ने व्र्वस्था छ । 

तनर्म १२०.६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्र्ांशमा २०७७ साल वैशाख १५ अर्घ खररद सम्झौिा भई कार्ा 
सम्पन्न हनु नसकेमा म्र्ाद थपको तनवेदनका आधारमा  थप आतथाक व्र्र्भार नपने गरी सम्वर्न्धि 
अतधकारीले तनर्ार् तमतिले बढीमा एक बषाको लातग म्र्ाद थप गना सक्ने व्र्वस्था छ । र्सरी म्र्ाद थप 
गररएको अवतधतभर समेि सम्झौिा बमोर्जम काम सम्पन्न नभएमा म्र्ाद थप हनुभुन्दा पर्हले देर्ख नै लागू 
हनुे गरी पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा तलर्ने व्र्वस्था छ । 

सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१(क) वमोर्जम सम्झौिा रकमको दश प्रतिशिमा 
नबढ्ने गरी प्रति ददन सम्झौिा रकमको ०.०५%  पूवातनधााररि क्षतिपूतिा ददन ुपने र पूवातनधााररि क्षतिपूतिा 
तिदैमा सम्वर्न्धि परामशादािा खररद सम्झौिा बमोर्जमको कार्ासम्पादन गने दार्र्त्वबाट मकु्त हनु नसक्न े
व्र्वस्था छ । 

र्स पातलकाको एकीकृि शहरी र्वकास गरुु र्ोजना िर्ारी वापि पातलका र तडर्जकोन रेर्जतलएन्स जे.भी. 
वीच तमति २०७६।५।११ मा सम्पन्न गनेगरी तमति २०७५।११।९ मा सम्झौिा भएको छ । म्र्ाद 
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थपको अवस्था तनम्नानसुार रहेको छ : 

कवोल अंक 
(मू.अ.कर वाहेक) 

सम्झौिा तमति शरुु सम्पन्न गनुापने 
तमति 

पर्हलो पटक 
म्र्ाद थप 

दोश्रो पटक म्र्ाद 
थप 

४००८४९८ २०७५।११।९ २०७६।५।११ २०७६।७।३० २०७७।७।३० 

पातलकाको गरुु र्ोजना िर्ार गने कार्ा ६ मर्हनाको अवतधतभर कार्ा सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएकोमा 
पटक पटक गरी कररब १५ मर्हना अथााि शरुु सम्झौिाको २५०% समर् म्र्ाद थप हदुा समेि कार्ा 
सम्पन्न भएको छैन ्। लेखापरीक्षर्को अवतध सम्म उक्त कार्ा सम्पन्न भएको छैन ्। तनर्मावली वमोर्जम 
पूवातनधााररि क्षतिपूतिा लगाई कार्ा सम्पन्न गनुा पने रु (४००८४९८*१०%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४००८५० 

52.  लागि अनमुान : ३०- २०७६।७।५: सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोर्जम एक 
लाखभन्दा मातथको खररद वा तनमाार् कार्ा गदाा लागि अनमुान िर्ार गनुापदाछ । सावाजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०.२ मा तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गदाा तनमाार् सम्वन्धी 
कार्ाको नम्स भए त्र्स्िो नम्स वमोर्जम र त्र्स्िो नम्स नभएको अवस्थामा आवश्र्क नम्स िर्ार गरी 
त्र्स्िो नम्स नेपाल सरकार, मर्न्रपररषदवाट स्वीकृि गराई स्वीकृि नम्स वमोर्जम लागि अनमुान िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था छ । 

साथै लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा अनसुार काम सम्पन्न भईसकेपतछ नापजाँच गरी कार्ासम्पन्नको 
आधारमा रकम भकु्तानी गररनपुदाछ । कार्ाालर्ले देहार् बमोर्जमको र्ोजना भकु्तानीमा नम्सको प्रर्ोग गरी 
र्जल्ला दररेटको आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी सोही अनसुार कामको नाप जाँच गरी भकु्तानी 
ददनपुनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । र्स पातलकाले तनम्नानसुार घोराही लमही सडक खण्डको र्कटुवा 
खोला सम्म तग्रनवेल्टमा हररर्ाली र सौन्दर्ा प्रवर्द्ान कार्ाक्रमको लातग Span र  Job मा आईटम राखी 
सोही आधारमा एकमषु्ट भकु्तानी ददएको तनर्म सम्मि भएन ।  

भौ.नं/तमति र्ोजना/ खररद भकु्तानी रकम 

३०।०७६।७।५ घोराही लमही सडक खण्डको र्कटुवा खोला सम्म 
तग्रनवेल्टमा हररर्ाली र सौन्दर्ा प्रवर्द्ान 

१४,००,०००।- 

तनर्मावतलको पररपालना गरी कार्ा गनुा पदाछ । 

 

53.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन े 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 पार्एन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रर्ङ तडजार्न वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । साथै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७ 
वमोर्जक सावाजतनक तनकार्ले सम्पन्न भएको तनमाार् कार्ा, आपूिी गररएको मालसामान वा प्रदान गररएको 
मालसामान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकादाा सोको प्रतिवेदन िर्ार गनुापनेमा सो नभएकोले कार्ा स्वीकार 
प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । 

 

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 
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सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पार्एन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबर्द्ान गने कार्ामा बाधा पने देर्खन्छ 
। तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पररपालना गररन ुपदाछ । 

55.  सफ्टवेर्र खररद- ५।२०७६।६।१३ : नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्बस्थापन िथा 
सञ्चालन) तनदेर्शका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मबाट 
सञ्चालन गनाका लातग प्रर्ोग गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सम्बन्धी कागजाि 
िर्ार गरी मानक अनरुुप भए नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । 

र्स पातलकावाट सफटेक ईन्फोतसस प्रा.तल. काठमाण्डौ (३०१२१२५५७) लाई वेभवेस्ड राजस्व संकलन 
प्रर्ाली सफ्टवेर्र (एर्ककृि कर संकलन प्रर्ाली सफ्टवेर्र जडान मास्टर डाटा र्र्न्ट्र ¸ डाटा माईग्रशेन¸ 

संचालन सम्वन्धी िातलम कार्ाान्वर्न¸ बार्षाक सपोटा सेवा) वापि रु २,९९,४५०/- (भ्र्ाट समेि) भकु्तानी 
भएको छ । र्सको मूल सरभर र सोसा कोड आपूतिाकिाा सँगै रहेको छ । भकु्तानी दददाँ ररटेन्सन मनी 
(Retention Money)  समेि कट्टी गरेको छैन ्।खररद सम्झौिामा आपूतिाकिााले सञ्चातलि सवै मोडलुहरुको 
रु ५०,०००/- सेवा शलु्क तलई सफ्टवेर्र सञ्चालनमा आएका समस्र्ाहरु समाधान गनुापने उल्लेख छ 
।वेभवेस्ड राजस्व संकलन प्रर्ाली सफ्टवेर्र पररविान भई सफ्टवेर्रको ढाचाँमा पररविान गनुापने अवस्था 
भएमा आपूतिाकिााले सफ्टवेर्र अपडेट गरर पातलकालाई र्रु्क्त संगि लागि (Reasonable Cost) मा प्रदान 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ ।र्स पातलकाको राजस्वको लेखाकंन पूर्ािर्ा र्सै सफ्टवेर्रमा आधाररि छ । 
सफ्टवेर्र ह्यर्ाक लगार्िको समस्र्ा भएमा वा आवश्र्किा अनसुार कुनै कुरा थप घट गनुा परेमा पूरै 
आपूतिाकिाामा तनभार रहन ुपने अवस्था रहेको छ । 

र्स पातलकाले सफ्टवेर्र खररद गरी रु २,९९,४५०/- खचा गरेकोमा खररद भएको सफ्टवेर्रको सूचना 
िथा प्रर्वतध र्वभागबाट स्वीकृि तलएको देर्खएन । र्स्िा सफ्वेर्र स्वीकृति तलई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

 

56.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोर्जम भए नभएको 
तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति 
माफा ि कार्ा गराएकोमा कतिपर् तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पार्एन । 
गरु्स्िर परीक्षर् गरी गरु्स्िर आश्वस्ििा गनेिफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 समानीकरर् चालिुफा   

57.  ऐनभन्दा बढी सरु्वधााः ८७- २०७६।०६।१२ कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा 
४ मा पाँच वषा वा पाँच वषा भन्दा बढी सेवा अवतध पगुेका कमाचारीहरुलाई सार्वकको पदभन्दा एकिह 
मातथको सेवा सरु्वधा ददने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै उपदफा ६ मा समार्ोजन गदाा कार्म हनुे िलब तनजले 
खाएको  सार्वकमा भन्दा खाईपाई आएको िलबभन्दा कम हनुे भएमा ग्रडे थप गरी िलब तमलान गररने 
व्र्वस्था छ । कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट पाररि िलबी प्रतिवेदनमा समेि समार्ोजन ग्रडे 
कार्म भएको देर्खदैन । कार्ाालर्ले समार्ोजनबाट एकिह मातथको सरु्वधा तलएका तनम्नानसुारका 
कमाचारीहरुलाई वढी भकु्तानी ददएकोले वर्ढ भकु्तानी रकम सम्वर्न्धिवाट असलु हनुपुने रु..... 

पद, नामथर रकम दर कुल रकम 

अतधकृि आठौँ शेरबहादरु तबष्ट १३४६ १३ मर्हना १७४९८ 

अतधकृि आठौँ नारार्र् प्रसाद पौडेल १३४६ १३ मर्हना १७४९८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ५२४९२ 
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अतधकृि आठौँ जीवराज पौडेल १३४६ १३ मर्हना १७४९८  
जम्मा ५२४९२ 

 

58.  लागि अनमुान र्वना खररदाः ९१४- २०७६।०९।२९ सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ 
बमोर्जम िोर्कए बमोर्जमको लागि अनमुान िर्ार गरी खररद गनुापने िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ८४ (६) मा र्शलबन्दी दरभाउपरको जमानि माग गदाा स्वीकृि लागि अनमुान 
रकमको दईुदेर्ख िीन प्रतिशि जमानि रकम सूचनामा उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तमति 
२०७६।६।२९ मा १५००० के.जी. गहुँर्वउ खररदको लातग दरभाउपर माग गदाा लागि अनमुान िर्ार 
गरेको पाईएन । मलु्र्ाङ्कन सतमतिको तमति २०७७।०७।०६ को तनर्ार्बाट कार्ाालर्ले तसर्द्ाथा एग्री 
सेन्टरसँग प्रति के.जी. ७९ का दरले १५००० के.जी. बराबरको तबउँ रु.११,८५,०००।– मा खररद 
गरेको छ । सो सम्बन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्

 

58.1.  कार्ाालर्ले सूचनामा तबउँमा हनुपुने न्रू्निम गरु्स्िर िोकेको छ । िर मालसामान प्राप्त भईसकेपिाि 
र्वउँको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाईएन । 

 

58.2.  कार्ाालर्ले तब.ओ.क्र् ुमा प्रति के.जी. ६५ का दरले १५००० के.जी. गहुँको तबउँ खररद गने उल्लेख गरी 
टेण्डर फाराम र्वर्क्र गरेको छ । िर खररद गदाा प्रति के.जी. ७९ का दरले खररद गने तनर्ार् गरेको 
पाईर्ो । खररद ऐन र पातलकाले गरेको खररद सम्झौिा र्वपरीि तब.ओ.क्र् ुमा उल्लेर्खि दरभन्दा प्रति 
के.जी. रु.१४ बढी हनुे गरी रु.२,१०,०००।– भकु्तानी ददएको तनर्म सम्मि भएन रु...........। 

 

 

 

२१०००० 

59.  भ्रमर् अतभलेख खािााः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ अनसुार भ्रमर्मा खर्टने पदातधकारी 
वा कमाचारीको कार्ाालर्ले अनसूुची ६ बमोर्जमको ढाँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले र्वतभन्न कमाचारीहरुलाई र्वतभन् न ठाउँमा पठाई भ्रमर् खचा गरेकोमा भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर् 
आदेश कार्ाालर्मा दिाा गरेको देर्खएन । कार्ाालर्ले तनर्मको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 कोरोना िफा ाः  

60.  अतनवार्ा भ्र्ाट र्वल जारी गनुापनेाः १२- २०७७।०२।२६ सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म १९ उपतनर्म १ (क) मा सावाजतनक तनकार्ले बीस हजार रुपैर्ाँभन्दा बढीको सामान खररद गदाा 
मलु्र् अतभबदृर्द् कर दिाा प्रमार्पर प्राप्त गरेका व्र्र्क्त, संस्था वा कम्पनीबाट खररद गनुापने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको लातग मौजदुा सूचीबाट तनम्न बमोर्जमका पाटीहरुबाट 
रु.२२,१७,३२४।–को सामान खररद गरी भकु्तानी ददएको तनर्मावलीको व्र्वस्था र्वपरीि देर्खएको छ । 
र्ससम्बन्धमा कार्ाालर्ले कोरोनाका कारर् आपिकालीन अवस्थामा खररद गनुापरेको जनाएको छ । 

पाटीको नाम प्र्ान नं. र्वल नं भकु्तानी रु. 
सस्िो तसरक डसना पसल (३०२८२०४५२) ३९३ ४९९२२५ 

मन पसन्द तसरक डस्ना पसल (३०३४७७१४७) ६०९ ४९९२२५ 

प्रमोद ईम्पोररर्म (३०५४७४०९६) १५१ ४९९२२५ 

न्र् ुसाजन तसरक डसना (६०८६०९२६१) ९०२ ४९९२२५ 

आर. जी. सस्िो र्कराना पसल (६०५८३२६३९) १००९, १०१०, १०११ १४६६६५ 
सस्िो र्कराना पसल (३०१९८३५५२) ४१७, ४१९ ७३७५९ 
जम्मा  २२,१७,३२४।-  
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61.  कारोवारको प्रकृति नतमल्नसँेग खररदाः ३- २०७७।१२।२३- सावाजतनक तनकार्ले खररद गदाा कारोबारको 
प्रकृति सँग तमल्ने फमाबाट कारोवार गनुापदाछ । पातलकाले कोरोना सँग सम्बर्न्धि Protection 

Equipment र औषधीहरु मौजदुा सूचीबाट शभुकामना सप्लार्सा, बटुवल सँग खररद गरेको पाईर्ो । उक्त 
फमाको कारोबारको प्रकृतिमा स्टेशनरी िथा मशलन्द सामाग्री खररद तबर्क्र रहेकोमा संशोतधि कारोबार 
प्रकृतिमा पतन ईलेक्ट्रीक िथा ईलेक्ट्रोतनक्स सामान सवे िथा ईर्न्जतनर्ररङ्ग रहेको छ । कार्ाालर्ले 
कोरोनाको लातग औषधीजन्र् सामाग्री खररद वापि तनज पाटीलाई रु.१,८०,६८७।– भकु्तानी ददएको छ । 
औषधीजन्र् सामाग्री खररद गदाा कारोबारको प्रकृति नतमल्ने फमा िथा पाटीहरुबाट खररद गने कार्ा तनर्म 
काननु सम्मि भएन । 

 

62.  घटी तबल भरपाईाः १३- २०७७।०२।२६ (प्रकोप व्र्वस्थापन कोष) आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ३६ को  उपतनर्म ३ मा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने िथा उपतनर्म ८ 
बमोर्जम कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कोरोना 
रोकथाम िथा तनर्न्रर् वापि र्वतभन्न पसल िथा फमाहरुलाई रु. ८,३०,६४८।०० खचा लेखेकोमा रु. 
८,२४,८५३।०० मार र्वल संलग्न रहेकोले नपगु रकम रु. ५७९५ असलु हनुपुदाछ  रु.  

 

 

 

 

 

 

५७९५ 
63.  पचास प्रतिशि म.ुअ.कराः आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 

२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि 
राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बर्न्धि फमालाई भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु. १६,५४,४५४।०० कट्टी गरी राजस्व दार्खला नगरी 
फमालाई नै भकु्तानी  ददएकाले मू.अ.कर समार्ोजनको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु...... 

 

 

 

 

१६५४४५४ 
गो. भौ. र तमति पाटीको नाम र प्र्ान नं र्वल नं. र्वलको तमति र्वल रकम म.ुअ.कर ५० प्रतिशि 

म.ुअ. कर 
२- २०७६।०६।७ ब्राहा सप्लार्सा, घोराही (३०२४७१००१) २८ २०७६।५।२३ १५३२६९८ १९९२५०.७४ ९९६२५.३७ 

५-२०७६।०६।१३  Softech Infosys P.Ltd Ktm    

(३०१२१२५५७) 
०२६ २०७६।६।६ २६५००० ३४४५० १७२२५ 

६- २०७६।६।१४ शे्रष्ठ फतनाचर उद्योग, दाङ 

(३०४९४०३७०) 
१७ २०७६।६।९ ४३४४०० ५६४७२ २८२३६ 

७- २०७६।६।१४ अर्स्म होम डेकोर, दाङ (३००८०२८२९) १० २०७६।६।१० ४०६३९६ ५२८३१.४८ २६४१५.७४ 

९- २०७६।६।१४ ब्राहा सप्लार्सा, घोराही (३०२४७१००१) ३९ २०७६।६।७ २१६८१४.१७ २८१८५.८३ १४०९२.९ 

७४- २०७६।८।१९ अर्ग्न र्न्कपोरेटेड प्रा.ली. (३०००४५५७२) ०१७६५  ४९३३६२८.३२ ६४१३७१.६८ ३२०६८५.८४ 

७४- २०७६।८।१९ तसप्रदी टे्रतडङ्ग प्रा.ली. (३०४५०२२) ०३५९६  २३४७६९९.११ ३०५२०० १५२६०० 

१२८-२०७६।११।१६ न्र् ु शे्रष्ठ र्न्टरप्रार्जेज, दाङ 
(३००९१५५२५) 

१३३-१५
० 
२०७६।१०।२७ ४०७६२८३.०६ ५२९९१६.८ २६४९५८.४ 

२- २०७६।११।२२ ब्रम्हा सप्लार्सा, घोराही (३०२४७१००१) १२९ २०७६।१०।९ १२२७६०० १५९५८८ ७९७९४ 
७७४- २०७७।३।२९ गगुल टे्रडसा (६०५५९३४९३) १२४ २०७७।३।७ १७५७५१२ २२८४७६.५६ ११४२३८.२८ 

२- २०७६।६।७ ब्राहा सप्लार्सा, घोराही (३०२४७१००१) २८ २०७६।५।२३ १५३२६९८ १९९२५०.७४ ९९६२५.६७ 
४- २०७६।४।९  जोशी फतनाचर ग्र्ालरी, दाङ 

(३०३९१३४१२) 
११, १२ २०७६।५।११ ४४२४०० ५७५१२ २८७५६ 

१०-२०७६।६।१५ सतुनतध टे्रडसा दाङ (६०४१२८२२५) १३ २०७६।६।१० १११५०४.४१ १४४९५.५९ ७२४७.८० 
२०-२०७६।६।१७ न्रू् अर्स्टना तनमाार् सेवा, दाङ 

(३०२८२१९९२) 
३ २०७६।६।१५ ४०६१०३.७३ ५२७९३.४४ २६३९६.७२ 

२१-२०७६।६।१७ नमस्िे र्ोगी र्वल्डसा एण्ड डेभ्लपसा प्रा.ली. 
(६०६७८९०४०) 

१ २०७६।६।१६ ३७५५१५.५२ ४८८१७ २४४०८.५ 

२२-२०७६।६।१७ प्रकृति तनमाार् सेवा, दाङ (६०९१२०६५७) १ २०७६।६।१५ ४३५२४९.७५ ५६५८२.४६ २८२९१.२३ 
८६३- २०७७।३।३१ गोल्डर्फस ईर्न्जतनर्ररङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन 

प्रा.ली (६०९६३०७८७) 
३ २०७७।३।२७ ८४७७१.५० ११०२०.३ ५५१०.१५ 

२७२- २०७७।२।२१ खरी तनमाार् सेवा, रोल्पा 
(६०३७६४१५६) 

५ २०७७।२।१५ ४२८७९७.३२ ५५७४३.६२ २७८७१.८१ 

 १३५१- २०७७।१।१० अरुर्ोदर् व्र्ापार सेवा (३००३१५९४५) १५१४ २०७७।१।७ २१८३२९ २८३८२.६७ १४१९१.३८ 
१४७४ २०७६।१२।१९ ५७४०२१.४४ ७४६२२.७ ३७३११.३५ 
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१६- २०७६।६।२ अरुर्ोदर् व्र्ापार सेवा (३००३१५९४५) २३० २०७६।५।१९ १६८९१९.२२ २१९५९.९५ १०९७९.९७ 
१७४ २०७६।५।५ १८७५३६.२० २४३७९.७० १२१८९.८५ 
१७६ ६०७६।५।५ २२४८५५.५६ २९२३१.२२ १४६१५.६१ 

१  ३५२- २०७७।१।१० र्क्रजल आर्ल सप्लार्सा 
(६०२६०२७४१) 

७७५ २०७६।१२।१९ २१४६०४ २७८९८.५२ १३९४९.२६ 
१४- २०७६।६।२ ५१ २०७६।४।२८ ४६६४०७.८४ ६०६३३ ३०३१६.५ 
१९- २०७७।३।२४ दाङ फन भ्र्ाली प्रा.ली. (६०६७५८५०१) ५ २०७७।३।१६ १४५१७०० १८८७२१ ९४३६०.५ 
२७- २०७७।३।३० S.A. Chemical & Surgical 

Concern (303909877) 
१७४७ २०७७।३।१२ ९३१७०० १२११२१ ६०५६०.५ 

जम्मा    २५४५३१४४ ३३०८९०८ १६५४४५४ 

64.  आन्िररक आर्ाः आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को पररच्छेद ५ दफा २७ 
बमोर्जम कारोवारको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्बाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढांचामा राख्नपुने र 
सरकारलाई प्राप्त हनुे राजश्व र सरकारी रकम कार्ाालर्मा प्राप्त भएपतछ सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट 
दार्खला गनुापने उल्लेख छ । साथै तनम्नबमोर्जम राजश्व फारामहरु नराखेकोले आन्िररक तनर्न्रर् हनु े
गरी िोर्कए बमोर्जमका तनम्न फारमहरु अतनवार्ा प्रर्ोग गरी राजस्वको लेखा राख्न ुपने देर्खन्छ । 

— नगदी प्राप्ती रतसद म.ले.प फाराम नं. १०१  
— दैतनक राजश्व ÷ आम्दानी खािा म.ले.प फाराम नं. १०२ 

— राजश्व ÷ आम्दानीको शीषाकगि खािा म.ले.प फाराम नं. १०४ 

— राजश्व आम्दानीको गोश्वारा खािा म.ले.प फाराम नं. १०५ 

— राजश्व आम्दानीको दैतनक नगद प्राप्त गोश्वारा खािा म.ले.प फाराम नं. १०६ 

— राजश्व आम्दानीको दैतनक बैँक भौचर प्राप्त गोश्वारा खािा म.ले.प फाराम नं. १०७ 

— राजश् व आम्दानीको बैँक नगदी र्किाब म.ले.प. फा.नं. १०८ 

 

65.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ 
र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहन,े करको दर 
सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था 
गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनु े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 कानूनहहरु 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। 

 

66.  आर् ठेक्कााः  सरकारी ठेक्का बन्दोबस्ि ऐन, २०२० को दफा १३ मा टेण्डर ददने वा डाँक ददने वा डाँक 
बोल्ने व्र्र्क्तले िोर्कए बमोर्जमको म्र्ादतभर चलान पूजी नतलएमा वा पट्टा नउठाएमा तनजले राखेको 
तडपोर्जट जफि हनुे व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न बमोर्जमका आर् ठेक्कामा ठेकेदारहरु चलान पजुी 
तलन नआएकाले धरौटी जफि गरी राजश्व दार्खला गनुापदाछ रु. 
आर्ठेक्का नं. कामको र्ववरर् पाटीको नाम  न्रू्निम कबोल अंक 

(भ्र्ाटबाहेक) 
५ % तडपोर्जट 

२।०७६-७७ र्वज्ञापन कर छार्ा ँएडभरटार्र्जङ, र्वराटनगर १३००००० ६५००० 

२१।०७६-७७  गरुुदत्त तनमाार् सेवा, घोराही २१३१००० १०६५५० 

जम्मा १७१५००  

 

 

 

१७१५०० 

67.  भ्रमर् खचा :  लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी  
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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 ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने 
पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

 र्वपद् व्र्वस्थापन कोष िफा   

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

 

69.  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 
पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

70.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क िथा 
सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरी अतभलेख राखेको पार्एन । पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा एवं अतभलेख राख न ुपदाछ । 

 

71.  जग्गा खररद : जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ को दफा (३क) मा प्रदेश वा स्थानीर् िहर्द्ारा सञ्चालन गने 
पररर्ोजनाका लातग जग्गा आवश्र्क पने भएमा सम्वर्न्धि प्रदेश वा स्थानीर् िहले र्स ऐन वमोर्जमको 
मआुब्जा र अन्र् सबै खचा व्र्होने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गरार् ददन नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गरेमा 
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नेपाल सरकारले त्र्स्िो जग्गा प्रदेश वा स्थातनर् िहलाई जग्गा प्राप्त गराई ददन सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
ऐनको दफा १३(२) मा मआुब्जा प्रमखु र्जल्ला अतधकारीको नेितृ्वमा गठन भएको सतमतिले तनधाारर् गरे 
वमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । र्स पातलकावाट र्स वषा प्रदेशवाट तनमाार्ातधन रङ्गशालाका लातग रु 
३,१३,५०,०००।- मूल्र्को जग्गा खररद भएको छ ।जग्गा प्रातप्त ऐनको व्र्वस्था वमोर्जमको प्रर्क्रर्ा पूरा 
गरी जग्गा प्राप्त गनुा पनेमा पातलकाले सोझै सूचना प्रकाशन गरी जग्गा धनीको प्रस्िाव मूल्र्मा  जग्गा 
खररद गरेको तनर्म सम्मि देर्खएन । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गरी जग्गा प्राप्त गने िफा  
पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

 

 

 

 

 

      

71.1.  ७७२।२०७७।३।२९ : तमलनचोकनेरको र्शव र्घतमरेको घर हदैु बसपाका  जोड्ने वाटो तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई सडक वनाउदाँ व्र्र्क्तको संरचना भत्कार् वापि उपभोक्ता सतमति माफा ि रु १२,००,०००।- 
क्षतिपूतिा ददएको छ । जग्गा प्रातप्त ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम मआुब्जा र्विरर् िथा जग्गा प्राप्त नगरी 
उपभोक्ता सतमति माफा ि जग्गाको क्षतिपूतिा ददएको तनर्म सम्मि देर्खएन रु............... 

 

 

 

      १२००००० 

72.  ८५१-२०७७।३।३१ : पातलकाले खररद गरेको र्जन्सी सामान मूल र्जन्सी खािामा दार्खला गरी माग 
फारमका आधारमा तनकासा ददई खचा जनाउन ु पदाछ । र्स पातलकाले भकु्षर् तनर्न्रर् कार्ाका लातग 
वोलपरको माध्र्मवाट १४१४० वगा मी. मेर्शन मेड हेक्सा कावान िार (१०।१२) स्क्वार्र प्रति वगा मी. 
रु २८९।२८ का दरले िारजाली खररद गरी Suryodaya Kankrit Pole and Pipe Udhyog लाई रु 
४७,४३,२०८।४५ भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । खररद भएका िारजाली पातलकाको मूल र्जर्न्स खािामा 
दार्खला भएको देर्खएन । वडाले वझेुको भरपाई संलग्न रार्ख िारजालीको र्विरर् जनिाहरुलाई गररएको 
जानकारी पातलकाले ददएको छ । पातलकाले खररद गरेको सामान मूल र्जर्न्स खािामा चढाई माग 
फारमका आधारमा क्रमश: खचा लेख्न ुपनेमा सो नगरी वडा कार्ाालर्हरुले वझेुको भरपाईका आधारमा सोझै 
खचा लेखेकोले िारजाली कुन लाभग्राहीले कति पररमार्मा पाए भन्ने सम्वन्धमा एर्कन भएन । िारजाली 
दार्खला िथा र्विरर् भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

४७,४३,२०८ 

 प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िररि (प्रदेश शसिा)  

73.  २३-२०७७।३।३१ : पातलकाले खररद गरेको र्जन्सी सामान मूल र्जन्सी खािामा दार्खला गरी माग 
फारमका आधारमा तनकासा ददई खचा जनाउन ुपदाछ । र्स पातलकाले गलेना खानेपानी र्ोजना वडा नं. 
१९ का लातग पार्प खररद वापि एम. एस. तनमाार् सेवा लाई भकु्तानी ददएको छ । खानेपानी र्ोजनाका 
लातग र्स पातलकाले ठेक्कावाट पाईप खररद गरेकोमा पातलकाको मूल र्जर्न्स खािामा दार्खला गरेको छैन ्। 
साईट र्जर्न्स रर्जष्टर समेि राखेको छैन ् । सम्वर्न्धि वडा वाट पाईप वझेुको भरपाई का आधारमा 
पाईपको खचा लेखेको देर्खर्ो । पातलकाको मूल र्जर्न्स खािामा दार्खला गरी, उपभोक्ता सतमतिलाई 
हस्िान्िरर् गरी सम्पन्न काम नापी र्किावमा (Measurement Book) चढाई खचा लेख्न ुपनेमा सो नगरी 
वडा वाट पाईप वझेुको भरपाईका आधारमा खचा लेखेको तनर्म सम्मि देर्खएन ् । तनम्नानसुार खररद 
भएका पाईप सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(१) अनसुार प्रार्वतधक नापजाँच गरी 
जडान भएको प्रमार् पेश गनुापने रु........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     १६५००४६ 

  

र्ववरर् पररमार् र्काई रकम 

2" dia GI pipe  १०२ 
Rm १४०७६०।०० 

75mm dia HDPE Pipe 6 kg/cm2 १४६४.९३ 
Kg ४५४१२८।३० 

63mm dia HDPE Pipe 6 kg/cm2 ११८०.३४ 
Kg ३३०४९५।२० 

50mm dia HDPE Pipe 10 kg/cm2 १६७३.७० 
Kg ४३५१६२।०० 

40mm dia HDPE Pipe 10 kg/cm2 ७७१.०० 
Kg १७७३३०।०० 
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32mm dia HDPE Pipe 10 kg/cm2 ५०९.८७ 
Kg ११२१७१।४० 

जम्मा : १६,५०,०४६।९०  
 आन्िररक लेखापररक्षर्बाट कार्म बेरुज ु:  

 सामार्जक सरुक्षा िफा ाः  
74.  पारदर्शािा कार्म नगरेकोाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ३३ मा 

आगामी आतथाक वषामा भत्ता प्राप्त गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा 
स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुापने, स्थातनर् िहले संचालन गरेको कार्ाक्रमको चौमातसक वा वार्षाक रुपमा 
सतमक्षा गदाा सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बर्न्धि स्थातनर् िहको 
वेभसाईटमा राख नपुने व्र्वस्था गरेकोमा नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्था पररपालना 
गरेको पाईएन । कार्ार्वतधमा उल्लेर्खि व्र्वस्था पररपालना गरी सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमको पारदर्शािा 
प्रवर्द्ान गनुापदाछ । 

 

74.1.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा १६ (क) मा स्थातनर् िहले सम्बर्न्धि 
वडा कार्ाालर् माफा ि प्रथम चौमातसक असोज १ गिेबाट दोस्रो हप्तातभर, दोस्रो चौमातसक माघको १ 
गिेबाट दोस्रो हप्तातभर र िेस्रो चौमातसक जेष्ठको १ गिेबाट दोस्रो हप्तातभर र्विरर् गररसक्नपुने व्र्वस्था 
रहेकोमा सो व्र्वस्थाको पालना भएको पाईएन । 

 

74.2.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा २५ (क) मा बैँकले लाभग्राहीको खािामा 
रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैँक खािा नं र जम्मा भएको रकम सर्हिको 
र्ववरर् अनसूुची १३ बमोर्जमको ढाँचामा चौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थातनर् िहलाई र्वद्यतुिर् माध्र्ममा 
पठाउन ुपनेछ र र्सै र्ववरर्लाई रकम र्विरर् भएको भरपाई मातननेछ भतन उल्लेख भएकोमा कार्ाालर्ले 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्का लातग सम्झौिा गरेका बैँकहरुले अनसूुची १३ बमोर्जमको ढाँचामा 
प्रतिवेदन पेश नगरेको र र्वद्यतुिर् माध्र्मबाट समेि तनर्तमि रुपमा प्रतिवेदन गरेको पाईएन । सो व्र्होरा 
बैँकसँगको सम्झौिामा पतन उल्लेख भएकोमा सम्झौिा बमोर्जम बैँकबाट र्ववरर् प्राप्त गरी र्हसाब तभडान 
गनुापने देर्खन्छ । र्सका साथै सामार्जक सरुक्षा र्विरर् सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका 
छन ्

 Reverse Feed र र्विरर् गना बाँकी रकमको जानकारी बैँकहरुले सम्बर्न्धि कार्ाालर्लाई १५ 
ददनतभर उपलब्ध गराउन ुपनेमा नगरेको । 

 तनर्ष्क्रर् खािाको र्ववरर् प्रत्रे्क श्रावर् र माघ मसान्ितभर केन्द्रीर् पञ् चीकरर् र्वभागलाई 
ददनपुनेमा िोर्कएको अवतधमा सम्बर्न्धि तनकार्लाई उपलब्ध नगराएको । 

 

 स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमाः   
75.  स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (संचालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ८ मा 

आर्ोजनाको र्कतसमका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । र्स्िै तनर्म ९ मा अनसूुची २ बमोर्जमको ढाँचामा 
र्ववरर् िर्ार गरी आर्ोजना छनोट भएको पन्र ददनतभर मन्रालर् िथा सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्मा पठाउन ु पनेछ भन्ने व्र्वस्था भएिापतन छनोट भएका आर्ोजनाहरुको र्ववरर् कोष 
िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्मा पेश भएको पाईएन । तनर्म वमोर्जम र्ववरर् पेश हनुपुदाछ । 

 

75.1.  स्थातनर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (संचालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६ को तनर्म ११ को 
उपतनर्म ३ मा रु. पचास लाख रुर्पर्ाँ वा सोभन्दा बढी रकमको लागि अनमुान भएका आर्ोजना 
बोलपरको माध्र्मबाट ठेक्का लगाउनपुने व्र्वस्था भएकोमा िपर्शल बमोर्जमका आर्ोजना उपभोक्ता 
सतमतिवाट गराएको पार्र्ो । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना नभएको रु. 
र्ोजनाको नाम लागि अनमुान 

 

 

 

 

१०३०३६८२ 
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नेर गमुराह स्मतृि भवन तनमाार् र्ोजना ५०७७३६५.७९ 

काउले देर्ख ठाँटीगाउँ सडक नर्ाँ ट्रर्ाक िथा स्िरोन्निी ५२२६३१५.७९ 

जम्मा १०३०३६८१.५८  
76.  पेश्की बाकंीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली, 

२०६४ बमोर्जम ददएका पेश्कीहरु तनर्मअनसुार फछ्र्र्ौट गनुा पदाछ । तनम्नबमोर्जमका पदातधकारी, 
कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई ददएको पेश्की आतथाक बषाको अन्िसम्म फछ्र्र्ौट 
नगरेकोले तनर्मानसुार फछ्र्र्ौट गनुापने रु. 
पेश्की तलनेको नाम गो. भौ. र पेश्की तमति पेश्की प्रर्ोजन रकम 
केशर बहादरु रावि - कमाचारी ।कार्ाालर् संचालन ५०००० 
सौना चौधरी - कमाचारी ।कार्ाालर् संचालन १५०००० 

प्रतिमा तनमाार् सेवा  संस्थागि ६७२६०२ 

नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्  व्र्र्क्तगि ३७५७८३ 

जम्मा १२४८३८५  

 

 

 

५७५७८३ 

 अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वषाको लेखापरीक्षर्को क्रममा भई सम्परीक्षर् भई गि 
बषासम्मको बाँकी बेरुज ुतनम्नानसुार रहेको छ ।                               

गि वषासम्मको बेरुजू  
(A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको बेरुजू  

(B) 

गि बषासम्मको बाकँी बेरुजू   

 (C=A-B) 

२३३२६२००० 

 

८५७०३६६.०० २२४६९१६३४ 

 

 

 र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ । 

तस.नं आ.व. वरेुज ु
दफा नं. 

वरेुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा बरेुज ुफर्छ्यौट । सम्परीक्षर्को आधार सम्परीक्षर् 

१ ०७५।७६ ६ तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्योट 
नभएको 

तनम्नानसुार व्र्र्क्त िथा संस्थाहरुको र्वल, भरपाई र 
फरफारकका आधारमा पेश्की फर्छ्यौट भएको गोश्वारा 
भौचर सर्हिका कागजाि प्राप्त भएको । 

पेश्की तलनकेो नाम                   रकम 

१.तिलक राम तड.सी.               ७०२००० 

२.तबना शमाा                      ६७७७९१ 

३.स्मतृि भण्डारी                    ५०००० 

४.उमेश शमाा                     १५००००० 

५.विेन डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन       ७५०७१८ 

६.राप्ती स्वास्थर् र्वज्ञान प्रतिष्ठान       ५५०००० 

७. बीर बहादरु वली               १२४४३१५ 

८. नारार्र् प्रसाद आचार्ा            ४४४००० 

जम्मा                        ५९१८८२४ 

५९१८८२४ 

२ ०७५।७६ १५.९ र्वल भरपाई वगेर खचा र्वल भरपाई वगेर खचा गरेको रकम दार्खला प्रमार् पेश ९७९३ 

३ ०७५।७६ २१.५ भरपाई भन्दा बढी छारवरृ्त्त र्विरर् भरिपरु मा.र्व. ले रु. ७६०० को दार्खला प्रमार् पेश ७६०० 
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गरेको । 

४ ०७५।७६ २१.४ भरपाई भन्दा बढी छारवरृ्त्त र्विरर् भरिपरु मा.र्व. ले रु. ७६०० को दार्खला प्रमार् पेश 
गरेको । 

८३३१७ 

५ ०७४।७५ १४, १५ भरपाई र्वना अनगुमन  खचा 
लेखेको 

खोपीराम चौधरीले बैँक दार्खला गरेको प्रमार् पेश । १५३०० 

६ ०७५।७६ १४.७ दररेट फरक पारी भकु्तानी चेपे ड्याम तनमाार्मा दररेट फरकपारी बढी भकु्तानी 
भतनएकोमा दररेट र्वश्लषेर्को कागजाि पेश भएकोमा उक्त 
दररेट बढी भएको नभई वास्िर्वक रहेको देर्खएकोले 
संपरीक्षर् 

२५३५५३२ 

जम्मा ८५७०३६६  
77. उर्ल्लर्खि सम्परीक्षर्बाट तनम्नानसुार थप वेरुज ुकार्म भएको छ । 187650 

 तस.नं. आ.व. वरेुज ुदफा नं. वरेुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा रकम 

१ २०७५।०७६ ६ पाररश्रतमक कर वापि जम्मा हनुपुने 
रु.१८७६५० संर्चि कोष खािामा जम्मा 
भएकोले कर दार्खला गनुापने रु. 

१८७६५० 
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अनसूुची-१ 

घोराही उप-महानगरपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

(रु. हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्र् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा 
अन्र् खचा जम्मा खचा 

दाङ घोराही उप-महानगरपातलका 3952457 111216 2.814 199748 1081715 296983 159608 598674 2336728 911104 382185 522188 1815477 521251 

 
अनसुचुी-२ 

 

घोराही उप-महानगरपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
(रु. हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

दाङ घोराही उप-
महानगरपातलका 

64 22 111216 0 0 0 64 22 111216 19530 78198 12912 0 0 91110 200 376 576 

 

अनसुचुी-३ 

घोराही उप-महानगरपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

(रु. हजारमा) 

 र्जल्ला 
स्थानीर् िह 

गि बषा सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको थप 
रकम 

र्स वषा सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

र्स वषा सम्मको  
वाँकी वरेुज ुमध्रे् 

पेश्की 
दाङ घोराही उप-महानगरपातलका 259506 (26244) 8570 8570 0 0 224692 111216 335908 26936 

 


