
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

नागार्जनु नगरपालिका, काठमाडौं 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दरूदृन्टि (Vision)  
 

र्नहितकािागग र्वाफदेहिता, पारदलशतुा र ननष्ठा प्रवरु्दधन गने ववश्वसनीय संस्था िजन प्रयत्नशीि 

रिने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावरु्ननक कोषको दक्षतापूर् ु उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पान ु स्वतन्र एवं 

गजर्स्तरीय िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

ननष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्यावसानयकता (Professionalism) 

पारदलशतुा (Transparency) 

र्वाफदेहिता (Accountability) 
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श्री नगर प्रमखुज्य,ू  
नागार्जनु नगरपालिका, 
नगर कायपुालिकाको कायाुिय, 

काठमाडौ । 

 

ववर्र्ः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 
 

नेपािको सवंवधानको धारा २४१ बमोजर्म त्यस पालिकाको आगथकु वष ु २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजर्म यो प्रनतवेदन र्ारी गररएको छ । उक्त प्रनतवेदन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजर्म कारबािीको िागग अनजरोध छ ।  
 

 

 

 

  

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



    

 

महालेखापरीक्षकको भनारइ् 

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायाालयको 
लेखापरीक्षण ननयनमतता, नमतव्ययीता, कायादक्षता, प्रभािकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्यिस्था छ । लेखापरीक्षण नन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपानलका र 
नगरपानलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रनतिदेन जारी गना सक्न े व्यिस्था छ । सोही 
व्यिस्थाबमोचजम स्थानीय तहको 2076।77 को आनथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रनतिदेन 
जारी गररएको छ। 

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण नन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
वित्तीय लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीय तह लेखापरीक्षण ननदेचशका, महालेखापरीक्षकको िावषाक लेखापरीक्षण 
योजना र ननकायसँग सम्बचधधत नन, ननयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्यहरुमा वित्तीय वििरणको शदु्धता, प्रिनलत कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तजुामा एिं कायाक्रम 
कायााधियन, खररद ब्यिस्थापन, सािाजननक सम्पचत्तको संरक्षण र उपयोग, चजम्मेिारी र जिाफदेवहता एिं सेिा प्रिाहको अिस्था मूल्याङ्कन गनुा 
रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बधधमा प्रिनलत कानूनको पालना भए नभएको विश्लषेण गरी वित्तीय ब्यिस्थापनमा 
सधुारका लानग सझुाि प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबद्धानमा टेिा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आनथाक िषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतिदेन उपर प्राप्त प्रनतवक्रयाका विषयहरु 
नमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समािशे गरेर राय सवहतको अचधतम प्रनतिदेन पठाइएको छ । प्रनतिदेनमा ददएका सझुािहरुको 
कायााधियनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीनमत स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास ननमााण र सेिा प्रिाहमा नमतव्यवयता, दक्षता र प्रभािकाररता 
हानसल गना सहयोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्िरुप स्थानीय तहको कायासम्पादनमा जिाफदेवहता र पारदचशाता प्रबद्धान हनुे विश्वास 
नलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलत: आधतररक आय र राजस्ि बाडँफाँटको प्रके्षपण यथाथापरक नरहेको, आधतररक आय ठेक्का ब्यिस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्यिस्था नभएको, आय सङ्कलन धयून रहेको, पयााप्त आधार बेगर राजस्ि छुट ददएको, बक्यौता असलुीमा प्रभािकारीता नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चात बजेट तथा कायाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, िषााधतमा बढी खिा गरेको, 
खररद कानून विपरीत सोझै खररद गरेको, अत्यनधक प्रशासननक खिा गरेको, बित अनदुान वफताा नगरेको, वितरणमूखी खिाको बाहलु्यता रहेको 
जस्ता प्रिचृत्त देचखएका छन ्। त्यसैगरी विकास ननमााणतफा  योजना प्राथनमकीकरण नगरेको, साना तथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जवटल 
प्रकृनतका कायाहरु समेत उपभोक्ता सनमनतबाट गराएको, तोवकएबमोचजम जनसहभानगता नजटेुको, दीगो विकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायाक्रम 
तजुामा नगरेको, दीघाकालीन विकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्या रहेका     छन ्।  

स्थानीय तहको आधतररक ब्यिस्थापनतफा  आिश्यक अनभुिी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमािारी ननयचुक्त तथा बढुिामा प्रदेश 
लोकसेिा आयोगको परामशा ननलएको, सेिा प्रिाहमा अपेचक्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्त अनभलेख नरहेको, सञ्चानलत 
योजना, कायाक्रम, सेिा प्रिाहको अनभलेख नराखेको, बैंक वहसाब वििरण तयार गने नगरेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रनतिदेन प्रणाली र आधतररक 
ननयधरण कमजोर रहेको छ । साथै आधतररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभािकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीय तहमा लेखा सनमनतको गठन, 
कायाके्षर, लेखापरीक्षण प्रनतिदेन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बधधी स्पष्ट कायाविनध तजुामा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गत विगतका बरेुज ुउपर अपेचक्षतरुपमा आिश्यक कारिाही भए गरेको समेत देचखएन । 

समय र जनशचक्तको सीनमतताको बािजदु यथासम्भि स्थानीय तहको कायास्थलमा नै उपचस्थत भइा लेखापरीक्षण गररएको नथयो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमखु सवहतका पदानधकारीहरुसँग छलफल समेत गररएको नथयो । लेखापरीक्षण 
प्रनतिदेनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायााधियनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यिस्थापन, भौनतक पूिााधार र सेिा प्रिाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयााउन ेस्थानीय तहका सबै पदानधकारी तथा कमािारीहरु र लेखापरीक्षण तथा प्रनतिदेन 
तयारीमा संलग्न यस कायाालयका कमािारीहरु सबैलाइा धधयिाद ज्ञापन गदाछु ।  

 
 

 

                (टंकमचण शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महालेखापरीक्षक 
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ि.नं २६८ 

 

श्री नगर प्रमूखज्यू,        

नागाजुान नगरपानलका, 
नगर कायापानलकाको कायाालय, काठमाण्डौ। 

विषयाः  लेखापरीक्षण प्रनतिदेन । 

कैवफयत सवहतको रायाः हामीले नागाजुान नगरपानलकाको २०७६।७७ को नबचत्तय वििरण र त्यससँग सम्बचधधत आय–ब्यय नबबरण तथा लेखा 
वटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रनतिदेनको कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको २०७६।७७ को वित्तीय वििरण र त्यससँग सम्बचधधत अधय वििरणले स्थानीय तहसँग सम्बचधधत 
प्रिनलत कानूनबमोचजम सारभतूरूपमा सही तथा यथाथा अिस्था चिरण गदाछ ।  
कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार 
१. पानलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत नेपाल साबाजननक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रयोग गरी नबचत्तय वििरण तयार गरेको भए तापनन 

समग्र आनथाक कारोबारलाइा समेट्न सकेको छैन । 
२. लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड 9३ लाख ७ हजार बरेुजू देचखएको छ । सोमध्ये असलु गनुापने रु.२१ लाख ८8 हजार, ननयनमत 

गनुापने रु.१ करोड ५६ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गनुापने रु.७२ लाख ४९ हजार र पेश्की रु.41 लाख 79 हजार 
रहेको छ । 

३. लेखापरीक्षणमा देचखएका व्यहोराहरुका सम्बधधमा २०७८।३।३१ मा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतिदेन उपर प्राप्त प्रनतवक्रया 
सवहतका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्र्यौट भएका दफाहरु हटाई कायम व्यहोराको अधतीम प्रनतिदेन पाना 31 (एकतीस।) 
यसैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अिलम्बन गरेकोले पानलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त तथा दावयत्ि 
यकीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण काया नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण नन तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले अिलम्िन गरेका सरकारी 

लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानूनबमोचजम गररएको छ । वित्तीय वििरण तयार गने स्थानीय 
तहसँग हामी स्ितधर छौं । त्यसका लानग स्िीकृत आिारसंवहता अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लानग पयााप्त र उपयकु्त छन ्भने्न कुरामा कायाालय विश्वस्त छ ।   
वित्तीय वििरण उपर व्यिस्थापन र लेखाउत्तरदायीअनधकारीको चजम्मेिारी :- आनथाक कायानबनध तथा नबचत्तय उत्तरदावयत्ि नन, २०७६ र स्थाननय 
सरकार सञ्चालन नन, २०७४ तथा अधय प्रिनलत काननु बमोचजम सही र यथाथा हनु ेगरी वित्तीय वििरण तयार गने तथा जालसाजी िा अधय 
गचल्तका कारण वित्तीय वििरण सारभतू रुपमा गलत आकँडा रवहत स्िरुपमा बने्न गरी आिश्यक आधतररक ननयधरण प्रणाली लाग ु गने 
चजम्मेिारी पानलका व्यिस्थापनमा रहेको छ । कायाकाररणी, पानलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासवकय अनधकृत पानलकाको वित्तीय प्रनतिदेन प्रकृयाको 
अनगुमनका लानग चजम्मेिार रहेका छन ्। 

वित्तीय वििरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेिारी :- वित्तीय प्रनतिदेन समग्रमा जालसाजी िा अधय गल्ती समेतका कारण सारभतू 
रुपमा गलत आकँडा रवहत रहेको होस ्भनी उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सवहतको लेखापरीक्षण प्रनतिदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्य 
हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामाधय स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हधुछ, तर लेखापरीक्षण नन तथा महालेखापरीक्षकको 
कायाालयले अिलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानूनबमोचजम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अिस्थामा पनन सबै प्रकारका जालसाजीजधय िा अधय गल्ती पत्ता लगाउने सक्न े ननचश्चतता भने हदैुन । वित्तीय 
वििरणका उपयोगकतााले सामाधयतया गने आनथाक ननणायमा नै फरक पाना सक्न े अिस्था देचखएका एउटै िा समग्रतामा हनुे विषशे िा 
जालसाजीजधय िा अधय गचल्तलाई सारभतू रुपमा गलत आकँडा माननएको छ । 

  
 

 

 (इधद्र प्रसाद आिाया) 
 नायब महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीक्षणको अचधतम प्रनतिेदन 

पररिय :- स्थानीय नेततृ्िको विकास गदै स्थानीय शासन पद्घनतलाई सदुृढ गरी स्थानीय तहमा विधावयकी, 
कायाकारीणी र धयायीक अभ्यासलाई संस्थागत गना र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गने उद्देश्यले संचघय संरिना 
अनसुार नेपाल सरकारको नमनत २०७३ साल फाल्गणु २७ गतेको ननणायले नागाजुान नगरपानलका नगर 
कायापानलकाको गठन भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गने हरेक कायामा सहकाररता, सह-अचस्तत्ि र 
समधियलाई प्रबाद्धन गनुा र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभानगता, उत्तरदावयत्ि, पारदशीता सनुनचश्चत गरी 
नागररकलाई लाभको वितरणमा सलुभ र गणुस्तररय सेिा प्रदान गनुा नै नगरपानलका स्थापनाको प्रमखु उद्दशे्य हो । 
३ नं. प्रदेशमा अिचस्थत यस नगरपानलका अधतगात १० िडा, ५५ सभा सदस्य रहेका छन ् । ३९.८ िगा 
वकलोनमटर क्षेरफल ओगटेको यस नगरपानलकाको जनसंखया ६७,४२० रहेको छ । 

स्थानीय सचञ्चत कोष :- स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोचजम नगरपानलकाले प्राप्त 
गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका आय-व्यय वहसाबको आनथाक िषा 
2076/77 को कोषको संचक्षप्त अिस्था ननम्नबमोचजम रहेको छाः 
 

िरण वटप्पणी 
यसिषा रु. 

बजेट आफैलेगरेको प्रानप्त/भकु्तानी सोझैभकु्तानी जम्मा 
प्राप्ती (क)ख)   १,४४,३१,९८,६४०.३५ ९६,५७,३७,१२८.६५ 

 
९६,५७,३७,१२८.६५ 

क. प्रानप्त (संचितकोषमा आम्दानी बानँधने)   १,१८,९६,९९,७३२.९६ ७५,०३,७४,४२२.७९ ० ७५,०३,७४,४२२.७९ 

११००० कर ११ ३९,५१,८०,००० २९,३१,५९,१९४.५५ ० २९,३१,५९,१९४.५५ 

१३००० अनदुान 
 

५३,५४,४२,१७६ ४१,८१,३८,९२३.४७ ० ४१,८१,३८,९२३.४७ 

संघीय सरकार १२ ४१,७५,९०,८७० ३७,१९,७०,०३२.९७ ० ३७,१९,७०,०३२.९७ 

प्रदेश सरकार १२ ४,७२,५१,३०६ ४,३१,६६,३१६ ० ४,३१,६६,३१६ 

अधतररक श्रोत १२ ४,०६,००,००० ० ० ० 

स्थानीय तह १२ १,००,००,००० ० ० ० 

जनसहभानगता 
 

२,००,००,००० ३०,०२,५७४.५० ० ३०,०२,५७४.५० 

१४००० अधय राजस्ि 
 

२५,९०,७७,५५६.९६ ३,९०,७६,३०४.७७ ० ३,९०,७६,३०४.७७ 

ख. अधय प्रानप्त 
 

२५,३४,९८,९०७.३९ २१,५३,६२,७०५.८६ 
 

२१,५३,६२,७०५.८६ 

वितरण गना बाकी राजस्ि 
 

० ० ० ० 

कोषहरु 
 

७,७६,७१,९०७.३९ ११,७६,३९,४५१.८६ ० ११,७६,३९,४५१.८६ 

धरौटी 
 

० ८०,३५,३०३ ० ८०,३५,३०३ 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अधय कायाक्रम 
 

१७,५८,२७,००० ८,९६,८७,९५१ ० ८,९६,८७,९५१ 

भकु्तानी (ग)घ) 
 

१,५२,९९,६९,१२८.३९ ९६,०७,६१,४८९.६७ ० ९६,०७,६१,४८९.६७ 

ग. भकु्तानी (सचञ्चत कोषबाट) 
 

१,२७,६४,७०,२२१ ७६,७३,३१,१९३.२३ ० ७६,७३,३१,१९३.२३ 

२१००० पाररश्रनमक / सवुिधा १८ ६,७६,६४,३३४ ६,५८,९०,००९.०५ ० ६,५८,९०,००९.०५ 

२२००० मालसामान तथा सेिाको उपयोग १८ ३२,७५,८७,१०९ २८,५२,९९,१८४.१८ ० २८,५२,९९,१८४.१८ 

२५००० सहायता (Subsidy) १८ १,१९,१०,००० ६६,२०,२६८ ० ६६,२०,२६८ 

२६००० अनदुान १८ १४,००,००० १४,००,००० ० १४,००,००० 

२७००० सामाचजक सरुक्षा १८ ५७,९०,९२७ ४४,८८,५४८ ० ४४,८८,५४८ 

२८००० अधय खिा १८ ४०,७९,००० ३५,०५,१७० ० ३५,०५,१७० 

३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती/पूजँीगत 
खिा 

१८ ८५,८०,३८,८५१ ४०,०१,२८,०१४ ० ४०,०१,२८,०१४ 

घ. अधय भकू्तानी 
 

२५,३४,९८,९०७.३९ १९,३४,३०,२९६.४४ 
 

१९,३४,३०,२९६.४४ 

कोषहरु 
 

७,७६,७१,९०७.३९ ९,८७,६४,९०२.४३ ० ९,८७,६४,९०२.४३ 

धरौटी 
 

० ५४,३८,५८४.७७ ० ५४,३८,५८४.७७ 

संघीय, प्रदेश सरकार िा अधय कायाक्रम 
 

१७,५८,२७,००० ८,९६,८७,९५१ ० ८,९६,८७,९५१ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दाचखला गना बाकी 
  

(४,६१,१४१.७६) 
 

(४,६१,१४१.७६) 

ङ. यो िषाको बित (धयनु) 
 

(८,६७,७०,४८८.०४) ४९,७५,६३८.९८ ० ४९,७५,६३८.९८ 

ि. गतिषाको चजम्मेिारी रकम (अ.ल्या) 
  

१५,७३,३४,९९९.१२ 
 

१५,७३,३४,९९९.१२ 

िषााधतको बाकी रकम (ङ ) ि) 
 

(८,६७,७०,४८८.०४) १६,२३,१०,६३८.१० ० १६,२३,१०,६३८.१० 

बैंक तथा नगद बाकी २४ 
 

१६,३९,०८,८८८.१० 
 

१६,३९,०८,८८८.१० 
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शीषाक विनभन्न                  कायाालयको नाम : नागाजुान नगरपानलका                          आ ि २०७६।७७ 
दफा भौ.नं., नमनत र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

1.  वित्तीय वििरण–स्थानीय सरकार संिालन नन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपानलका तथा 
नगरपानलकाले प्रत्येक िषाको साउन एक गतेदेचख आगामी िषाको असार मसाधतसम्मको अिनधलाई 
आनथाक िषा कायम गरी आय र व्यियको वहसाि राख्नपुने व्यिस्था छ । सोही ननको दफा ६९ 
मा स्थानीय संचित कोषको व्यिस्था रहेको छ । अत: ननले तोके बमोचजमनगरपानलकाले आफ्नो 
आनथाक काया प्रणालीको व्यिस्थापन गनुापदाछ ।  

2.  स्िीकृत ढािँास्थानीय सरकार सञ्चालन नन,2074 को ननयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले 
ननधाारण गरे बमोचजमको आय र व्ययको िगीकरण तथा खिा शीषाक सम्बधधी व्यिस्था अिलम्बन 
गनुापनेतथा ननयम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोचजमको ढाँिामा लेखा 
राख्नपुने व्यिस्था गरेकोमा यस नगरपानलकाले २०७६.२.१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत 
भएको ढाँिामा प्रनतिेदन तथा लेखाङ्कन गरेको छ । जस सम्बधधमा देचखएका व्यहोरा ननम्न छन।  

2.1.  चजम्मेिारी स्थानीय तहको सचञ्चत कोषमा गत विगतको बाँकी, यस िषा प्राप्त र खिा भएको रकम 
स्पष्ट देचखने गरी वहसाब राख्न े र चजम्मेिारी एवकन गनुापदाछ । गत िषाको लेखापरीक्षण 
प्रनतिेदनअनसुार िषाको अधत्यमा रु.9 करोड 71 लाख 82 हजार मौज्दात कायम भएकोमा यो 
बषाको शरुुमा रु.15 करोड 73 लाख 34 हजार चजम्मेिारी सारी रु.6 करोड 1 लाख 52 
हजार बढी चजम्मेिारी सारेको देचखयो । बैक ररकचधसनलएशन तयार गरी यथाथा मौज्दात 
चजम्मेिारी सारी आनथाक वििरण यथाथापरक िनाउन ुपने देचखधछ ।  

2.2.  बैक वहसाब नमलानाः स्थानीय तह सरकार संिालन नन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोचजम 
स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा ननयधरक कायाालयको नसफाररसमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत भएको ढाँिामा राख नपुने उल्लेख छ। सो बमोचजम मानसक रुपमा 
से्रस्ता र बैक खाताको वहसाब नमलान वििरण तयार गनुापनेमा बैंक वहसाब नमलान वििरण तयार 
गरेको छ। सो अनसुार ननम्नानसुार फरक पना गएको देचखधछ .बैंक स्टेटमेधट जम्मा हनु 
बाँकीको वििरण पेश गरेको छैन । उक्त वििरण पेश हनुपुदाछ ।  

 शे्रस्ता अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बाकँी जम्मा हनु बाकँी  साट्न बाकँी फरक कारण  

163907888 195833019 
0.00 0.00    

3.  आधतररक ननयधरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन नन २०७४ को दफा ७८ िमोचजम 
आधतररक ननयधरण प्रणाली तयार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। यस सम्िधधमा 
देचखएका अधय व्यहोराहरु तपचशल िमोचजम रहेका छन । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन नन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरनभरको आधारभतु 
तथयांक संकलन, अनभलेखांकन र व्यिस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन । 

 नगरपानलकाले एक आनथाक िषाको अधत्य नभर भएको आफ्नो आनथाक कारोिारको अनसुिुी 
14 िमोचजम ढाँिामा िावषाक प्रनतिेदन तयार गरेको पाईएन । 

 नगरपानलकाले कायाक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । नगरपानलकाबाट यस 
िषा संिानलत कायाक्रम तथा योजनाको कायााधियन र सेिा प्रिाह समेतको िावषाक कायाक्रम 
अनसुारको प्रगनत तयार गरेको पाईएन। 

 अधतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन नन, २०७४ को दफा १७ बमोचजमको मध्यकालीन खिा 
संरिना तयार गनुापनेमा नगरपानलकाले सोबमोचजम मध्यकालीन खिाको संरिना तयार गरेको 
पाईएन । 

 नगरपानलकाले चजधसी सामानको एकीकृत वििरण तथा सहायक चजधसी खाता अध्यािनधक 
नगरी िडा कायाालय तथा विनभन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो ।  
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 चजधसी व्यिस्थापन गना सािाजननक सम्पनत व्यिस्थापन प्रणाली (PAMS) सफ्टियर लाग ु
गनुापनेमा हाल सम्म पनन उक्त काया गरेको देचखएन । 

 िडा कायाालयमा रहेका चजधसी सामान सवहतको अनभलेख देचखने गरी नगरपानलकाको मूल 
चजधसी खाता अध्यािनधक गरेको पाईएन । 

 चजधसी ननररक्षण प्रनतिेदनमा उल्लेख भए अनसुार विनभन्न मालसामान ममात तथा नललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन । 

 कायाालयले उद्देश्य प्रानप्तमा आइपने सम्भावित जोचखमहरु पवहिान गरर ननराकरणको प्रयास 
गरेको अनभलेख राखेको पाइएन । 

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगुेको िा नपगुेको जाँि गरी रनसद विल भपााइहरुमा 
नसलनसलेिार नम्िर राचख कायाालय प्रमखुले तोकेको कमािारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाचणत गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 7 र 8 अनसुार खररदको गरुुयोजना र 
िावषाक खररद योजना तयार गनुापनेमा तयार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन नन 2074 को दफा 13 िमोचजम आनथाक िषा शरुु हनुभुधदा 
पधर ददन अगािै नगरपानलकाले आफ्नो क्षेरनभरको ननमााण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा 
अधय महशलुको स्थानीय धयनुतम दररेट तोक्न ुपनेमा तोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको विस्ततृ वििरण देचखने गरर ठेक्का खाता र कचधटधजेधसी खाता राखेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन नन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सािाजननक खररद 
ननयमािली िनाई लाग ुगना सक्ने व्यिस्था भएकोमा िनाएको पाईएन । 

 सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 97 अनसुार यस िषा कायासम्पन्न भएका 
आयोजना तथा कायाक्रमहरु उपभोक्ता सनमनतलाई हस्ताधतरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दताा नन, २०३४ को दफा ३ अनसुार नगरपानलकाबाट संिालन भएका विनभन्न योजना 
ननमााण काया गना सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता सनमनत ननको उक्त व्यिस्था अनसुार 
माधयता प्राप्त हनुे गरी दताा गरेको पाइएन । 

 सञ्चानलत योजनाको सूिना पाटीमा आय-व्यय, अपेचक्षत र िास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको 
योगदान र कायासम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारिाला सवहतको सािाजननक 
सनुिुाई र सािाजननक परीक्षणलाई अननिाया गनुा गराउन ु पनेमा पूणारुपमा पालना भएको 
पाईएन । 

 िातािरणको संरक्षणको एवककृत ददघाकानलन योजना तयार गरेको देचखएन । 

 नगरपानलकाको विकास ननमााण व्यिस्थापन तथा सेिा प्रिाहका लानग आिश्यक स्थायी 
प्राविनधक कमािारीको अभाि रहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यिस्थापन तथा सञ्चालन ननयमािली २०६५ अनसुार नागररक िडापरमा उल्लेचखत 
सेिाहरुको कायााधियन चस्थती अनगुमन गना अनगुमन संयधर तय गरेको पाईएन । 

 ननजामती सेिा नन 2049 िमोचजम काया वििरण िनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 ननजामती सेिा नन 2049 को दफा 7 ख 2 िमोचजम तलिी प्रनतिेदन पाररत गराएर मार 
तलि भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कायाालयले तलिी प्रनतिेदन पाररत नगरर खिा लेखेको पाईयो । 

 मधरालयको नमनत 2073.12.25 को पररपर अनसुार यस नगरपानलकामा समावहत भएका 
साविकका गाँउ विकास सनमनत को नाममा रहेका पेश्की तथा िेरुजकुो लगत तयार गरेको 
पाईएन । 

 उपभोक्ता सनमनतलाई म.ुअ. कर भकु्तानी दददा कामको पररमाण र कर विजक नभडान गरी 
बास्तविक नतरेको रकम भधदा बढी  नहनुे गरी भकु्तानी ददने व्यिस्था गरेको पाईएन । 
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 कनतपय परुाना संरिना भत्काई नयँा संरिना ननमााण गदाा पनु: प्रयोग हनु सक्ने सामाग्रीको 
अनभलेख राखी पनु प्रयोग गने गरी लागत अनमुान  तयार गने िा सो को अधय प्रयोजनमा 
उपयोग गने व्यिस्था गरेको पाईएन । 

 ननमााण कायाको विमा गदाा रवुट सच्िाउने अिनध समेत गणना गरी विमा गराउन ु पनेमा 
ननमााण अिनधको मार विमा गरेको छ । 

     तसथा नगरपानलकाले आधतररक ननयधरण प्रणालीलाई तोकीए बमोचजम प्रभािकारी र 
विश्वशनीय बनाइ सेिा प्रिाह सदुृढ बनाउन ेतफा  ध्यान ददई उपयकु्त विषयहरुमा सधुार गनुापने 
देचखधछ । 

 बजेट तथा कायाक्रम  
4.  बजेट पेश, पाररत र अचखतयारीाः स्थानीय तह संिालन नन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय 

तहले आगामी आनथाक िषाको राजश्व र व्ययको अनमुान कायापानलकाबाट स्िीकृत गराई असार 
१० गते नभर पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसाधतनभर सभाबाट 
पाररत गनुापने व्यिस्था छ । सोही ननको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको ७ 
ददननभर स्थानीय तहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई बजेट खिा गने अचखतयारी प्रदान 
गनुापने व्यिस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपप्रमखुले 2076/3/1० मा नीनत तथा कायाक्रम र 
बजेट पेश भई रु.१ अिा 27 करोड 34 लाख 70 हजारको बजेट २०७६।३।10 पाररत 
भएको छ । यसै गरी स्थानीय तहका प्रमखुले 207६/4/15 मा प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृतलाई बजेट खिा गने अचखतयारी प्रदान गरेको देचखधछ ।  

5.  बजेट तथा कायाक्रम तजुामााः स्थानीय तह सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय 
बजेट तथा कायाक्रम तजुामा सनमनत गठन गरी आगामी िषाको नीनत तथा कायाक्रम, कायाक्रमको 
प्राथनमकीकरण, विषय क्षेरगत कायाक्रम र कायाक्रममा दोहोरोपना हनु नददन कायाक्रमको आपसी 
तादम्यता तथा पररपूरकता नमलाउने व्यिस्था छ । योजना छनौट एिं सञ्चालन गदाा संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार अधतगातका ननकायबाट सञ्चानलत योजना र नगरपानलकाबाट सञ्चानलत 
योजनाबीि दोहोरोपना हनु नददन आिश्यक समधिय सहयोगको प्रणाली स्थावपत गरी काया 
गनुापनेमा सो भए गरेको देचखएन । यसिषा नगर सभाबाट स्िीकृत भई बजेट विननयोजन भएका 
कनतपय योजनामा प्रदेश तथा केधद्रीय िजेटिाट र कनतपय कायाक्रममा नगरपानलकािाट समेत थप 
बजेट छुट्याएको देचखएबाट योजनामा बजेट दोहोरो परेको अिस्था छ । एउटै योजना तथा 
कायाक्रम दोहोरो तथा तेहोरो रुपमा सञ्चालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट सञ्चालन गने व्यिस्थाको 
लानग विगतको समेत अनभलेख अद्यािनधक हनु जरुरी देचखएको छ ।  

6.  वित्तीय प्रगनतको चस्थनताः- आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम २४ मा िौमानसक 
प्रगनत वििरण पेश गने व्यिस्था छ । कायाालयले सञ्चालन गरेका नगरस्तरीय तथा िडास्तरीय 
आयोजनाको उपयुाक्त ननयमबमोचजम अनसूुिी-२ बमोचजमको ढाँिामा प्रगनत वििरण तयार गरेको 
देचखएन । बजेटमा भएको व्यिस्था अनरुुप कायाक्रम, कायालक्ष्य र समयिीि तादाम्यता नमलाई 
वित्तीय र भौनतक प्रगनत समेत देचखने गरी प्रगनत वििरण तयार गनुापदाछ ।  

7.  क्षरेगत िजेट नगरपानलकाको क्षेरगत रुपमा कुल बजेट १ अिा 27 करोड 64 लाख 70 हजार 
र खिा 76 करोड 74 लाख 22 हजार को आधारमा समग्र रुपमा 60.12 प्रनतशत खिा 
भएकोमा क्षेरगत बजेट खिा प्रगनत ननम्नानसुार रहेको छ ।                                                                    

 क्षरे बजेट खिा खिाप्रनतशत 

आनथाक विकास १९७३५००० १०३६९२८०.६४ १.३५ 

सामाचजक विकास ३६८७८३०६५.९८ २३६७४५०७३.१९ ३०.८ 

पूिााधार विकास ५९६४३१८१२ २७३०८९७७२.८ ३५.५९ 

सशुासन तथा अधतरसम्बचधधत के्षर ७४३३२१४०.०२ ५६०६४०५३ ७.३१ 
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कायाालय सञ्चालन तथा प्रशासननक २१७१८८२०३ १९११५४७६३.६ २४.९१ 

कुलजम्मा १२७६४७०२२१ ७६७४२२९४३.२३ १००.  
 उपयुाक्त वििरण अनसुार नगर सभाले विननयोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभधदा बढी पूिााधार 

विकासमा 35 प्रनतशत, सामाचजक विकासमा 30, कायाालय संिालन तथा प्रशासननकमा 24.91 
प्रनतशत र सस्थागत विकास तथा सशुासनमा 7.31 प्रनतशत रहेको छ । आनथाक विकासतफा  
1.35 प्रनतशतमार खिा रहेको देचखयो । अत: आनथाक विकास र सशुासनको क्षेरमा बजेट 
विननयोजन गरी सो क्षेरमा सधुार गनुापने देचखयो ।  

8.  िौमानसक पूजँीगत खिााः आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम 26 बमोचजम स्िीकृत 
भएको कायाक्रममा अनसुचुि ३ बमोचजम िौमानसक प्रगनत वििरण िनाई तालकु ननकायमा पेश 
गनुापने व्यिस्था छ । नगरपानलकाले उपलव्ध गराएको वििरण अनसुार िौमानसक पुचँजगत 
खिाको चस्थनत देहायबमोचजम छ ।  (रु हजार)  
 नस.नं

. 
खिा 
शीषाक 

कुल खिा 
िौमानसक खिा (रु.हजारमा) अषाढमा खिा  प्रनतशत 
प्रथम 
िौमानसक 

प्रनतशत 

दोस्रो 
िौमानसक 

प्रनतशत तेस्रो िौमानसक प्रनतशत 

1 
पूचजगत 400128 95666 24 98863 25 205598 51 १५६७८९ ४०   

 प्रस्ततु वििरण अनसुार कायाालयबाट तेस्रो िौमानसकमा 51 प्रनतशत र आषाढ मवहनामा 
मार ४० प्रनतशत खिा भएको छ । तेस्रो िौमानसक तथा आषाढ मवहनामा बढी खिा गदाा विचत्तय 
जोचखमका क्षेरहरु बढ्न सक्ने, अनगुमन र गणुस्तर ननयधरणमा कठीनाई हनुे तथा कामको 
गणुस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाि पनासक्ने देचखएकाले यस्तो अिस्थामा सधुार गरी खिा 
प्रणालीलाई तोवकएबमोचजम व्यिचस्थत बनाउन ुपदाछ ।  

9.  योजना छनौट र संिालनाः स्थानीय सरकार संिालन नन २०७४ को दफा २४ बमोचजम स्थानीय 
तहले योजना बनाउँदा सहभानगतामूलक, उत्पादनमूलक र प्रनतफल प्राप्त योजना छनौट गरी 
प्राथनमवककरण गनुापने व्यिस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा ददघाकालीन प्रकृतीका 
आयोजनाहरुको सूिी समेत तयार गरी कायााधियनमा ल्याउन ुपने व्यिस्था छ । नगरपानलकाको 
विननयोजन नन बमोचजम स्िीकृत भएका कुल २५४  योजनाहरुमध्ये १२३ िटा योजना रु.5 
लाख भधदा कम, १३१ िटा रु.5 लाख भधदा माथीको बजेटमा संिालन भएको देचखयो । 
नगरपानलकाले साना तथा टुके्र योजना संिालन गरेकोले ननको दफा २४ अनसुार प्राथनमवककरण 
गरेको पाइएन।नगरपानलकाले मध्यम तथा ददधाकानलन योजना छनौट तथा प्राथनमवककरण गरी 
सहभानगतामूलक, उत्पादनमूलक, दीगो र प्रनतफल प्राप्त गने गरी योजना संिालन हनु ुपदाछ ।  

9.1.  नगरपानलकाले आ.ि.को अधतमा 31 योजनालाई रकमाधतरण गरी अधय क्षेरमा खिा लेखेको छ 
। यसरी बस्तवुिष्ठ तिरले स्थानीय स्तरको बास्तविक विकासको लानग योजना संिालन गनुापनेमा 
यथाथा तिरले योजना संिालन गरी  योजनाको प्रभािकारी रुपले संिालन गनुापनादछ ।  

9.2.  िम्पादेिी टोल विकास उपभोक्ता सनमनत(नसलण्डोल कालोपरे बापत )भकु्तानी भएको रु 
3370880 सम्िधधमा कालोपर गने कायाक्रम रहेकोमा िडा नं 2 कायाालयको 
2076.02.20 परानसुार टोलमा  खानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन गनुापने भनी योजना संशोधन 
गरी गो भौ नं 52/076.5.15 बाट रु. 4857289.58 को लागत अनमुान तयार गरी  
प्रथम रननङ्ग नबलको आधारमा कधटेधजेसी समेत गरी  रु. 3269754 खिा लेखेको देचखधछ ।  

9.3.  योजना पररितान :-स्थानीय सरकार संिालन नन 2074 अनसुार स्थानीय सरकारले 
स्थानीयबासीको आिश्यकताको आधारमा ददधाकानलन महत्िको विषयलाई यथाथा र बस्तनुनष्ठताको 
आधारमा योजना तजुामा गरी संिालन गनुापने व्यिस्था रहेको छ । पानलकाले योजना संिालन 
सम्िधधमा विनभन्न िडाबाट िालू आ.ि. 2076/077 मा नगरस्तरीय योजनाहरुका विनभन्न 
चशषाकहरुमा विननयोचजत रकमबाट योजना कायााधियन गदाा ठेका प्रकृयामा कम लागतमा ठेक्काका  
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लानग बिेको  रकम, योजना कायााधियन नभई िित हनुे रकम तथा आधतररक श्रोतको रकमबाट 
योजना संिालन गने गरी उक्त अत्यािस्यक भनी संम्िचधधत िडाबाट नसफाररस भई आएका भनन 
आ.ि. अधत्यमा 31 योजनाको रु.९ करोड ७३लाख ८० हजार बराबरको योजना पररितान 
भएको छ । योजना छनौट गदाा आिस्यकताको बस्तनुनष्ठ विश्लषेणको आधारमा छनौट गनुापदाछ । 

10.  लक्ष्य प्रगनताः नगरपानलकाले यसिषा २५४ योजना संिालन गरेको प्रगनत पेश गरेको छ सो मध्ये 
३३ िटा योजना ठेक्काद्धारा र बाँकी २२१ योजना उपभोक्ता सनमनत माफा त भएको देचखधछ . 
नगरपानलकाले सञ्चालन गरेका योजनाको वकनसम, योजना संखया, उक्त योजनाहरुको लागत 
अनमुान आनथाक िषानभर सम्पन्न कामको मूल्याङ्कन चस्थनत एिं सम्पन्न अिस्था र िाल ुअिस्था 
सम्बधधी वििरण पेश नगरेकोले योजनागत प्रगनत सम्बधधी विश्लषेण गना सवकएन ।अत: छनौट 
भएका योजनाको वकनसम, संखया, लागत अनमुान, सञ्चानलत योजना संखया, सम्झौता रकम, सम्पन्न 
संखया, सम्पन्न रकम, सञ्चालन हनु नसकेका योजना र सञ्चालन हनु नसकेका योजनाको बजेट 
रकम सम्बधधी वििरण अद्यािनधक गरी योजना सञ्चालन प्रवक्रया पारदशी बनाउन ुपदाछ ।  

11.  लागत सहभानगता:- गाउँपानलकाले आयोजना/कायाक्रम छनौटगदाा उपभोक्ता सनमनतको तफा बाट नगद 

लागत सहभानगता जटु्ने आयोजनालाई प्राथनमकता ददनपुने, नगद सहभानगता तोवकएको अिस्थामा 
सहभानगता िापतको रकम सम्बचधधत स्थानीय तहको खातामा दाचखला गरी सोको भौिर प्राप्त   भए 

पनछ मार उपभोक्ता सनमनत सँग योजना सम्झौता गनुापने व्यिस्था गररएको छ । नगरपानलकाले उक्त 

व्यिस्था अनसुार विनभन्न आयोजना/कायाक्रम सञ्चालन गने क्रममा नगद लागत सहभानगता जटु्ने 
आयोजनालाई प्राथनमकता ददएको पाइएन । कायाालयले यस िषा उपभोक्ता सनमनतबाट विनभन्न 221 
िटा विकास ननमााण तथा पूिााधार योजनामा संिालन  गरेको भएता पनन ती कुनै पनन आयोजनाका 
उपभोक्ता सनमनतबाट नगद सहभानगता व्यहोरेको पाइएन । अताः नगद लागत सहभानगता जटु्ने 
आयोजनालाई प्राथनमकता ददनपुदाछ ।  

12.  ममातसम्भारकोष :-सािाजननक खररद ननयमािली, २०६४को ननयम ९७ को ननयम उपननयम (३) मा 
सम्पन्न ननमााण कायाको सञ्चालन िा ममात सम्भार उपभोक्ता सनमनत िा लाभग्राही समदुायले गनुापने, 

सोही ननयमािलीको उपननयम (१५) मा उपभोक्ता सनमनत िा लाभग्राही समदुायले सम्पन्न आयोजनाको 
सेिा उपयोग गरे िापत उपभोक्ताले नतनुापने सेिा शलु्क तोकी शलु्क जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी 
सोही कोषबाट त्यस्तो ननमााण काया सञ्चालन तथा ममात, सम्भार गनुापने व्यिस्था रहेको छ।साथै 

नगरपानलकाले विनभन्न आयोजना/कायाक्रम सञ्चालन गना सम्बचधधत उपभोक्ता सनमनतसँग गरेको 
सम्झौताको शतामा  ममात सम्भारको चजम्मा सम्बचधधत उपभोक्ता सनमनतको हनु े  –सञ्चालन तथा 
ददगोपनाको लानग ममात सम्भार कोषको व्यिस्था गररन ुपदाछ।  

13.  सेिा प्रिाहाः नगरपानलकाले यस िषा सम्पादन गरेको सेिा  प्रिाहको चस्थती झल्कने गरी प्रगनत वििरण 

तयार गरी पेश नगरेकोले सम्पाददत सेिाको समग्र वििरण प्राप्त गना सवकएन।लेखापरीक्षणको क्रममा 
कायाालयबाट प्राप्त जानकारी अनसुार यस िषा नगरपानलकाबाट ननम्नानसुार सेिा प्रिाह भएको देचखधछ ।  

 क्र.स वििरण सखया 
1.  नागररकता नसफररस 730 
2.  घरबाटो नसफाररस 2516 

3.  नाता प्रमाचणत 260 

4.  जधम तथा मतृ्य ुदताा 911 

5.  
अधय 18462 

6.  
नक्सा पास तथा नसफाररस 540   

 संगठन तथा कमािारी ब्यिस्थापन  
14.  कमािारी कराराः स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीयतहले आफ्नो 

अनधकार क्षेर   र काया बोझको विश्लषेण गरी संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी  
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प्रकृनतको कामको लानग तथा सेिा करारबाट नलईने कमािारीको दरबधदी प्रस्ताि गनुापने र अस्थायी 
दरबधदी सजृना गना नसवकने व्यिस्था छ। 

त्यसैगरी सोही ननको २०७४ को दफा ८३(८) िमोचजम नगरपानलकाले नगर प्रहरी, 
सिारी िालक, सयश, कायाालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीनसयन, िौवकदार, मानल, बगैँिे लगायतका 
पदमा मार करारिाट सेिा नलन सवकने व्यिस्था गरेको छ । नगरपानलकाले विनभन्न पदमा 30 जना 
कमािारीहरु करारमा राखेको देचखधछ । स्थानीय तहले मानथ उल्लेचखत पद िाहेकको विनभन्न 

इचधजननयर, सब इचधजननयर, स्िास्थय क्षेरका कमािारी लगायत महत्िपूणा पद र शाखामा स्थायी 
कमािारीबाट पदपूनता गरी काया गराउन ेएंि तोकीएको पदमा मार करारबाट सेिा नलने व्यिस्था 
गररनपुदाछ । नगरपानलकाले 30 जना करारमा कमािारी ननयकु्ती गरी रु. २४ लाख 28 हजार 
खिा लेखेको छ । दरिधदी अनसुारको कमािारी पदपूनता गना प्रदेश लोक सेिा आयोगमा पठाई 
पदपूनता गने एंि करारमा कमािारी राख्न ेकायामा ननयधरण गनुापदाछ । 

15.  उपदान कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ९१.1 मा स्थानीय तहले स्थानीय 

सेिाका कमािारी ननजको सेिा शता सम्िधधी कानून बमोचजम अिकास हदुा प्राप्त गने योगदानमा 
आधाररत उपदान िा ननितृ्तभरण औषनध लगायतका सवुिधा उपलव्ध गराउनका लानग एक 
अिकास कोष स्थापना गनुापने व्यिस्था छ । उक्त नन को दफा 91.2 अनसुार आफ्नो 
दरबधदीमा कायारत प्रत्येक कमािारीले खाईपाई आएको मानसक तलबबाट १० प्रनतशत रकम कट्टा गरी   
सो रकम बराबरले  हनु आउने रकम थप   गरी जम्मा गनुापने व्यिस्था छ।नगरपानलकाले स्थानीय 
सरकार संिालन नन 2074 प्रिलनमा आए पनन हालसम्म पनन 10 जना कायारत स्थानीय 
स्थायी कमािारीको एकमषु्ट मानसक तलब भत्ता रु. 310178 को 10 प्रनतशत रु.31017 
मानसक रुपमा कट्टी गरी अिकास कोषमा जम्मा गरेको देचखएन। विनभन्न पदमा कायारत 10 
कमािारीको उल्लेचखत नन अनसुार 2074 कानताक देचख 2077 आषाढ सम्म 32 मवहनाको 
तलि भत्ता रु. 992544 कट्टी गरर अिकास कोषमा जम्मा गनुापने देचखएको छ । स्थानीय 
सेिा नन तजुामा भैनसकेको, साविक स्थानीय तहबाट समायोजन भएका कमािारीहरुको सेिा शता 
सम्िधधी स्पष्ट कानूनी व्यिस्था नभएइसकेको कारण कट्टी नगरेको नगरपानलकाले जनाएको छ ।  

15.1.  नगरपानलकाले यस िषा कमािारी कल्याण कोषमा एकमषु्ट रु. 2500000.00 ट्राधसफर गरेको 
छ । कमािारीबाट कट्टा गरी अिकास कोषमा दाचखला गनुापने रकम दाचखला गरेको छैन । 10 
जना उपदानमा जाने कमािाररको मानसक तलि भत्ता को 10 प्रनतशतका दरले  हनु े
रु.372204 मार ट्राधसफर गनुापनेमा रु.2127796 बढी ट्राधसफर गरेको छ ।  

16.  Goflos धयाय सम्पादन:- स्थानीय सरकार संिालन नन, २०७४ को दफा ४६ अनसुार 
गाउँपानलकाको उप-प्रमखुको नतेतृ्िमा धयावयक सनमनतले दफा ४९ अनसुार धयाय सम्पादनको काया 
गने व्यिस्था छ । गाउँपानलकाबाट प्राप्त वििरण अनसुार यस िषा धयावयक सनमनतको काया सम्पादन 

अिस्था देहाय बमोचजम छ।  
 अ.ल्या यस िषा थप जम्मा फर्छ्यौट संखया मानथल्लो ननकायमा ररफर मौज्दात 

5 25 30 12 0 18 

 

 
 उपरोक्त वििरण अनसुार यस िषा दताा भएका 25 र गत िषाको अ.ल्या 5 गरी जम्मा 

30 वििादमध्ये िषाभरर 12 िटा वििादफछ्र्यौट भई18 बटा वििाद ननरुपण हनु िांकी  देचखएकोले 

समयमै ननरुपण तथा फछ्र्यौट  गनेतफा  ध्यान ददनपुदाछ।  
17.  कानून ननमााणको चस्थनताः स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 

स्थानीयतहहरुले आफ्नो अनधकार क्षेरनभरका विषयमा नन तथा सो  को अनधनमा रही ननयम ननदेचशका, 
कायाविनध र मापदण्ड बनाई कायााधियनमा  ल्याउन सक्ने व्यिस्था छ । स्थानीय तह सञ्चालनको 
लानग संघीय मानमला तथा सामाधय प्रशासन मधरालय बाट 42 नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध  
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गराएकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वििरण अनसुार नगरपानलकाले हालसम्म ५ िटानन, ७ 
िटा ननयमािली, ९ िटा कायाविनध तथा ननदेचशका गरी जम्मा २१ िटा काननु ननमााण गरी  
कायााधियनमाल्याएको छ। उक्त कानूनहरु प्रभािकारी रुपमा कायााधियनमा ल्याउन ुपदाछ। 

18.  आधतररकलेखापरीक्षण:-स्थानीय तह  संिालन  नन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले 

आनथाक कारोबारको ननयनमतता, नमतव्यवयता, कायादक्षता र प्रभािकारीताको आधारमा प्रत्येक िौमानसक 

समाप्त भएको एक मवहना नभर आधतररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने  उल्लेख छ।नगरपानलकाले यस 

िषाको अधत्यमा एकमषु्ट रुपमा आधतररक लेखापरीक्षण गराएको छ।कानून बमोचजम आफ्नै 
आ.ले.प. शाखा गठन गरी  िौमानसक रुपमा आधतररक लेखापरीक्षण गराई आधतररक ननयधरण 

प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन ेतफा  ध्यान ददन ुपदाछ।  
19.  आनथाक सहायता– स्थानीय सरकार सञ्चालन  नन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकम बाट आनथाक 

सहायता, िधदा, परुस्कार एिं संस्थागत अनदुान वितरण गना पाउने व्यिस्था  रहेको देचखंदैन । 
नगरपानलकाले यस िषा शैचक्षक क्षेर सहायतामा रु.3093621, स्िास्थय संस्थामा रु. 
2078405, धानमाक संस्था लाई रु.650000 र सहकारी संस्थालाई ननशता अनदुान रु. 
1400000 गरी कुल रु. 7222026.00आनथाक  सहायता वितरण गरेको छ।आनथाक सहायता 
सम्िचधध कायाविनध तजुामा गरी आनथाक सहायता वितरण कायालाई पारदचशा , नमतव्ययी 
बनाउनपुदाछ ।  

20.  विविध खिााः-स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ७१ बमोचजम व्ययको अनमुान र 
आधतररक आयको पररनध नभर रही औचित्यताको आधारमा नमतव्ययी तिरले विविध खिा गनुापने 

व्यिस्था छ . नगरपानलकाले विचत्तय समाननकरण अनदुान, आधतररक श्रोत र राजश्व बाडफाँडबाट 
समेत गरी विविध चशषाकमा रु.१ करोड १५ लाख ५२ हजार खिागरेको देचखएकोमा गलत 
पोवष्टङ्गको कारण िडा संिालन खिा िापतको रु.४० लाख ननमााण सम्िचधध काया र बाँकी ३० 
लाख अधय ननमााण कायाको भकु्तानी र बैठक भत्ताको भकु्तानी समेत यस चशषाकबाट भएकोमा 
उक्त रकम बढी देचखएको कायाालयले जनाएको छ । कायाविनध तयार गरी यस प्रकारको खिाको 
नसमा ननधाारण गरी नमतव्ययी हनुे गरी खिा व्यिस्थापन गनुापदाछ ।  

21.  चजधसी व्यिस्थापनाः नगरपानलकाले आनथाक कायाविनध नन तथा ननयमािली छुटै्ट तयार गरी लागू गरेको 
छैन. जसको कारण चजधसी व्यिस्थापन सम्िचधध आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को 
पररच्छेद-६ अनसुार सरकारी सम्पचत्तको चजम्मा त्यसको लगत संरक्षणर बर बझुारथ सम्बधधी व्यिस्था 
र पररच्छेद-७मा नललाम नबक्री सम्बधधी व्यिस्था रहेको छ. 

यस सम्िधधमा देचखएका व्यहोरा ननम्न छन ्।  
21.1.  नगरपानलकालले चजधसीननरीक्षण गरी प्रनतिेदन तयार गरेकोमा िडा कायाालयहरुमा रहेका 

सामाग्रीहरुको  प्रयोग संरक्षणमा ध्यान ददनपुने, नललाम नबवक्र प्रकृयालाई यथाचशर संिालनमा 
ल्याउनपुने, विद्यनुतय सामाग्रीको ममात संम्भार गनुापने जस्ता व्यहोरा उल्लेख छ । कायाालयमा 
मौज्दात रहेका नललाम गनुापने, नमधहा गनुापने, ममात गनुापने चजधसी सामानको तोवकएको समयनभर 
नललाम विवक्र तथा ममात संभार गनुापने एिम ्कमािारर सरुिा हदुा चजधसी फरफारक गरेरमार 
रमाना ददने काया गरी  चजधसी व्यिस्थापन प्रभािकारी बनाउन ुपदाछ ।  

21.2.  चजधसीको बावषाक वििरण अनसुार ननम्नानसुारका इलेक्ट्रोननक सामान मौज्दात रहेको देचखधछ । 
यस्ता सामानको खररदमा नमतव्ययीता अपनाउनकुा साथै उचित संरक्षणको व्यिस्था गनुापदाछ ।  

 क्र.स. वििरण ब्राधड थान 

1.  ल्यापटप लेनेभो, डेल लगायत विनभन्न ब्राधड ४३ 

2.  मोिाईल  आईफोन, सामसङु्ग  लगायत विनभन्न ब्राधड 40 

3.  मोटरसाईकल/स्कुटी बाईक तथा स्कुटी विनभन्न व्राधड 24   
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21.3.  चजधसी सामानको व्यचक्तगत खातामा अद्यािनधक गरी राख्नपुने, नललाम नब्रवक नमधहा, लगत कट्टा 
गदाा तोवकएको प्रकृया अपनाई गनुापनेमा कायाालय प्रमूखले प्रयोग गरेका ननम्न सामान  कायाालय 
भिन सादाा टुटफुट भएको भनी उक्त प्रकृया बेगर लगत कट्टा गने ननणाय भएको देचखएकोले 
लगत कट्टाको ननणाय ननयम सम्मत देचखएन ।  

 क्र.स. वििरण पररमाण  खररद नमनत रकम  
1.  ल्यापटप डेल १७ १ थान नखलेुको नखलेुको  
2.  स्यामसङु्ग ग्यालेचक्स एस ३० १ थान नखलेुको नखलेुको 
3.  हिुाई मोिाइल वप 30 १ थान 2076.12.2 85600 

4.  स्यामसङु्ग ग्लालेक्सी एस ३० १ थान 2076.12.2 165500   
22.  योजना अनगुमनाः पानलकाको बावषाक स्िीकृत कायाक्रम अनसुार सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनगुमन 

गरी भकु्ताननका लानग नसफररस गना उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा एक सनमनत गठनभएको छ।उक्त 

सनमनतले यस बषा सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनगुमन गदाा अनगुमनबाट देचखएका व्यहोराहरु र 
नतनमा गनुापने सधुारहरु बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी केिल भकु्ताननका लानग नसफाररस गरेको 
देचखयो।अनगुमनबाट देचखएका कमी कमजोरी तथा सधुार गनुापने कुराहरु स्पष्ट गरी मार भकु्ताननका 
लानग नसफाररस गनुापने देचखधछ।  

 करदस्तरुएिंआधतररकआय  
23.  आधतररक आयाःस्थाननय सरकार संिालन नन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीय तहले 

आफ्नो क्षेर नभर कानून अनसुार कर लगाउनपुने तथा असलु गनासक्ने व्यिस्था रहेको छ। जस 
अनसुार नगरपानलकाले यस िषा विनभन्न चशषाकमा अनमुानको ५१ प्रनतशत अथाात रु. 
३३,२२,३५,४९९.३२आम्दानी गरेको देचखधछ।  

  

राजस्िउपशीषाक अनमुाननत बजेट प्राप्त रकम रु. प्रनतशत 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ४५०००००० १३३५५९७२.३५ ३० 

११३१४ भनुमकर/मालपोत ४०००००० ७६५०३७.३२ १९ 

११३१५ घरजग्गा रचजषे्टशन दस्तरु २५००००००० 
१८९९१४९८५.८

९ 
७६ 

११३२१ घरिहाल कर १००००००० ५९८३४५३.२ ६० 

११४११ बाँडफाँड भइा प्राप्त हनु े मूल्य अनभबृवद्ध 
कर 

६००००००० ५१११६२२८.०९ ८५ 

११४२१ बाडँफाँड भइा प्राप्त हनु ेअधत:शलु्क ५८८०००० १४०४३१८०.१७ २३९ 

११४५६ बाडँफाँटबाट प्राप्त हनु ेसिारी साधन कर २००००००० १७९८०३३७.५३ ९० 

११४७२ बाडँफाँडबाट प्राप्त हनु ेविज्ञापन कर ३००००० ० ० 

जम्मा कर राजस्ि ३९५१८०००० २९३१५९१९४ ७४ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको िहालबाट प्राप्त आय ५००००० ० ० 

१४१५४ बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खननज सम्बधधी 
रोयल्टी १३००००००० ० ० 

१४२१६ ननजी धारा िापतको शलु्क ३००००० ० ० 

१४२२१ धयावयक दस्तूर १००००० ० ० 

१४२२३ चशक्षा के्षरको आम्दानी १२००००० ० ० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु ७००००००० २१८२१६६६.८७ ३१ 

१४२४३ नसफाररश दस्तरु २००००००० ७७३४०५२.९५ ३९ 

१४२४४ व्यचक्तगत घटना दताा दस्तरु ६०,००० १६,२०० २७ 

१४२४५ नाता प्रमाचणत दस्तरु ३००००० १,२०० ० 

१४२४९ अधय दस्तरु २६५१७५५६.९६ ६४००४८९.९५ २४ 

१४२५३ व्यािसाय रचजषे्ट्रशन दस्तरु १००००००० ३१०२६९५ ३१ 

१४३१३ धरौटी सदरस्याहा १००००० ० ०  
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जम्मा गैर कर राजस्ि २५९०७७५५६ ३९०७६३०४ १५ 

जम्मा आधतररक राजस्ि ६५४२५७५५६ ३३२२३५४९९ ५१ 

आधतररक आय सम्िधधमा देचखएकोव्यहोरा ननम्नानसुार रहेको छन ्। 
23.1.  राजश्व अनभलेखाः नेपाल सािाजननक क्षेर लेखामानमा स्िीकृत लेखाढाँिा तथा प्रदेश नं. ३ को 

आनथाक नन २०७४ को दफा २(झ)मा विचत्तय वििरण सम्िधधी आिस्यक आनथाक वििरण तयार 
गरी लेखापरीक्षणको क्रममा पेश गनुापने व्यिस्था रहेको छ। नगरपानलकाले करदाता िा 
सेिाग्राहीबाट प्राप्त हनुे राजस्िको सम्िचधधत आय चशषाक जनाइ कम्पटुरमा अनभलेख राखेतापनन 
राजश्व जम्माको बैंक दाचखला भौिरको आधारमा म ले प फारम नं.212 राजस्ि आम्दानीको 
दैननक गोश्वरा खाता र मलेप  फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक नगदी वकताि तोवकए 
बमोचजमको ढाँिामा तयार गरी लेखाङ्कन गनुापनेमा सो काया गरेको पाइएन जसले गदाा रनसदगत र 
शीषाकगत आम्दानी नभडान गना सवकएन । अत ननयमानसुार खाता तयार गरी राजश्व शे्रस्ता तयार 
गनुापदाछ।  

23.2.  नगरपानलकालको यस िषा आय अनमुान रु. 65 करोड 42 लाख ५७ हजार रहेकोमा रु 33 
करोड 22 लाख 35 हजार (50.78%) मार प्राप्त भएको छ । तोवकएको लक्ष्य परुा गना 
नगरपानलकाले ध्यान पयुााउनपुदाछ ।  

23.3.  व्यिसायकराः स्थानीय सरकार संिालन नन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपानलकाले आफ्नो काया 
क्षेर नभर रहेका विनभन्न व्यिसाय गने व्यचक्तबाट व्यिसाय कर उठाउन सक्न ेव्यिस्था रहेता रहेको 
छ । यस िषा नगरपानलकाले यस शीषाकमा रु. १ करोड रकम असलु गने लक्ष्य नलएतापनन रु 
31 लाख मार असलु भएको छ । अत : कर असलु गना प्रभािकारी संयधर ननमााण गनुापदाछ ।  

23.4.  सम्पनत कर :- स्थानीय सरकार संिालन नन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपानलकाले आफ्नो काया 
क्षेर नभर रहेका विनभन्न व्यिसाय गने व्यचक्तबाट व्यिसाय कर उठाउन सक्न ेव्यिस्था रहेको छ। 
कायाालयले सम्पनत कर प्रत्येक िडा कायाालयबाट उठउने गरेता पनन यस सम्िधधमा कायाालयमा 
सफ्टियर संिालन तथा आम्दानी अनभलेख अद्यािनधक गने आनधकाररक व्यचक्त तोवकएको 
देचखएन।सम्पनतको लगत अद्यािनधक गना तथा सम्पनत धनीलाई कर नतना जनिेतना संिालन 
कायाक्रम संिाल नगरेको तथा  नगरपानलकाले सम्पनत कर उठाउन सफ्टियरको भर परेको काया 
यो िषा नगरपानलकाले 4 करोड ९० लाख सम्पनत तथा मालपोत कर उठाउने लक्ष्य नलएकोमा 
रु १ करोड ४१ लाख मार असलु भएको छ ।  

23.5.  घर जग्गा बहाल कराः नगरपानलकाले जारी गरेको आनथाक नन २०७५ को दफा ४ अनसुार 
नगरपानलका क्षेरनभर कुनै पनन व्यचक्त िा संस्था िा ननकायले घर पसल ग्यारेज गोदाम टहरा 
सेड कारखाना जग्गा िा पोखरी पूरै िा आचशंक रुपमा बहालमा ददएमा बहाल लागेको रकममा 
घर जग्गा बहाल कर लगाइने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले  २५ करोड कर उठाउन े
लक्ष्य नलएकोमा  रु 18 करोड ९९ लाख १४ हजार मार असलु गरेको छ ।उक्त बहाल कर 
को क्षेरगत लगत नराखेकाले कुन क्षेरबाट कनत बहाल कर उठेको हो सो रकमको एवकन गना 
सवकएन साथै नगरपानलकाले िहाल कर सम्िधधमा घर सिेक्षण (HOUSEHOLD 

SURVEY)गरी तथयाङ्क अद्यािनधक गरी करको दायरा अनभबवृद्ध गनुापनेमा सो गरेको पाईएन 
।अत ननयमानसुार अनभलेख राखी कर उठाउने प्रकृयालाई प्रभािकारी बनाउनपुदाछ ।  

24.  राजश्व परामशा सनमनताः स्थानीय सरकार संिालन नन २०७४ को दफा ६५ मा राजश्व परामशा 
को लानग एक स्थानीय राजश्व परामशा सनमनत सम्िधधी व्यिस्था रहेको छ। उक्त सनमनतको काम 
कताव्य तथा अनधकार अधतगात राजश्व सम्िचधध आिस्यक कानूनको तजुामा संशोधन पररमाजान र 
सो को पररपालनाका सम्िधधमा आिस्यक परामशा ददने राजश्वको स्रोत दायरा तथा दर समेतको 
विश्लषेण गरी आगामी आनथाक िषामा प्राप्त हनु सक्न े राजश्वको नबश्लषेण गरी सो सम्िधधमा   
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अनमुान गरी राजश्वका दर र क्षेर तोक्ने लगायतका कायाहरु उल्लेख छ । राजश्व परामशा 
सनमनतको बैठक बसी नीनतगत छलफल भएता पनन तथयगत विश्लषेण सवहत राजश्वको अनमुान 
गरेको पाइएन । अत ननयमानसुार आफ्नो काया प्रभािकारी रुपमा परुा गनुापदाछ। 

 उपभोक्ता सनमनतबाट काया  
25.  उपभोक्ता सनमनताःनगरपानलकाले उपभोक्ता सनमनतबाट गराएका काम मध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा 

छनौट गरी परीक्षण गदाा साबाजननक खरीद नन,२०६३ को दफा ४४ मा उल्लेख भएका नमतव्ययी, 
गणुस्तरीयता िा ददगोपन अनभबवृद्ध हनुे, रोजगारी शृ्रजना हनुे लगायत विषय स्पष्ट नगरेको , 
सािाजननक खरीद ननयमािली, २०६४कोननयम९७ विपररत जवटल प्राविनधक पक्ष समािेश हनुे काया 
समेत उपभोक्ता सनमनत माफा त गराउन े गरेको, योजनाको भकु्तानीमा संलग्न गररएका अनधकांश 

विल भरपाई प्रमाचणत गने नगरेको, तोवकएका फारमका वििरण पूणा रुपमा नभररएको, सवह छाप 
नभएको  गणुस्तर परीक्षण प्रनतिेदन पेश नगरेको  सािाजननक परीक्षण र सनुिुाई को स्थीनत 
नखलुाएको अिस्था देचखएको छ ।यस प्रकारको व्यहोरामा सधुार हनुपुदाछ । 

       साथै उक्त ननयमािलीको ननयम १२५(2) अनसुार कायासम्पन्न प्रनतिेदन तयार गने, 
सनमनतले गरेका खिाको अनमुोदन गरी सािाजननक गने, सामाचजक परीक्षण गने एिम ् ननमााण 
कायाको स्थान पवहिान हनुे गरी स्पष्ट वििरण राख्न ेकायामा सधुार गनुापने  देचखएको छ ।  

25.1.  आनथाक िषा 2076/077 को नीनत तथा कायाक्रममा स्िीकृत योजनाहरु कायााधियन गदाा रु 
20 लाख भधदा बढी बजेट विननयोजन भएका सिै आयोजनाहरु ठेक्का प्रकृया माफा त कायााधियन 
गररने उल्लेख भएकोमा 20 लाख भधदा बढीका योजना समेत उपभोक्ता सनमनत माफा त संिालन 
भएका छन ्। नीनतगत व्यिस्थाको पालना गनुापदाछ ।  

 नगरपानलका पुचँजगत  
26.  कायासम्पन्न नभएको :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 97 मा उपभोक्ता 

सनमनतले सम्झौता अनसुारको काया सम्पन्न गनुापने व्यिस्था रहेको छ । सूयोदय टोल सडक 
ननमााण उपभोक्ता सनमनतसँग रु 3650229.97 को सम्झौता भएकोमा 2601330.96 को 
काया भएको आधारमागो भौ नं ९०/076.5.30 बाट रु 2137999 भकु्तानी भएको छ । 
अत उक्त काया सम्पन्न गरी   कायासम्पन्न सम्पन्न प्रनतिेदन  पेशगनुापदाछ । 

 

27.  सोझै खररद:- सािाजननक खररद ननयमािली २०६४ ननयम ३१(१) अनसुार सािाजननक ननकायले 
बीस लाख भधदा बढी लागत अनमुान भएको मालसामान खरीद गदाा बोलपरको माध्यमबाट खररद 
गनुापने उल्लेख छ ।  साथै ननयमािली को ननयम 85 अनसुार एक आनथाक िषामा एक पटक 
िा पटक पटक गरी पाँिलाख रुपैया भधदा बढीको खररद एउटै व्यचक्त, फमा , कम्पनी िा 
संस्थाबाट सोझै खररद गना नसवकने व्यिस्था रहेको छ। नगरपानलकाले ननम्न भौ नं / नमनतबाट 
फननािर तथा कायाालय सामान पटक पटक गरी नसमा नधाई नसधै खररद गरेको छ । ननयममा 
व्यिस्था भए बमोचजम खररद प्रकृया अपनाई मालसामान खररद गनुापनेमा सोझै खररद गरेको रु. 6452691 

 चशषाक गो भौ नं र नमनत वििरण आपूनताकताा रकम 

पूचजगँत 100/076.6.9 फननािर खररद  रेधिो फननािर एण्ड फननािर 370018 

101/076.6.9 फननािर खररद  रेधिो फननािर एण्ड फननािर 371615 

126/076.7.26 फननािर खररद  रेधिो फननािर एण्ड फननािर 497454 

128/076.7.26 फननािर खररद  रेधिो फननािर एण्ड फननािर 358419 

141/076.8.13 फननािर खररद  अचजता मल्टीपपोज  407211 

रेग्मी मल्टी प्रपोज 365400 

143/076.5.15 फननािर खररद गंगा मल्टीप्रपोज 170460 
150/076.8.22 फननािर तथा कम्पटुर 

खररद 
रेधिो फननािर 243003 

182/076.9.13 ल्यापटप खररद शारदा नडचजटल 258330 
184/076.9.23 ल्यापटप खररद लक्ष्मी वप्रचधटङ्ग एण्ड सप्लायसा 193795  
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186/076.9.24 कुसी खररद रेग्मी मल्टीप्रपोज 283743 
204/076.10.07 फननािर र मेशीनरी गंगा मल्टीप्रपोज 301032 
206/076.10.7 ल्यापटप मेचशनरी महाकाली वप्रवटङ्ग 272782 
217/076.10.15 फचिािर हनमुान टे्रडसा 161307 

िाल ु १२२।०७६।६।९ कायाालय सामान नागाजुान नडचजटल प्रा.ली ४७८६६८ 
२८४।०७६।८।१ कायाालय सामान अचजता मल्टी पपोज फाउण्डेशन प्रा.नल ४३८२३६ 
३८८।०७६।८।२७ कायाालय सामान सरस्िीती वप्रधटङ एण्ड टे्रडसा १८९५२१ 
४६५।०७६।९।२३ शैचक्षक सामाग्री सरस्िीती वप्रधटङ एण्ड टे्रडसा ४७९१७६ 
६२८।०७६।११।५ छपाई सरस्िीती वप्रधटङ एण्ड टे्रडसा २६७२५० 
138/076.6.10 कायाालय सामाग्री शारदा नडचजटल 345271 

 जम्मा 6452691  
28.  खलु्ला दरभाउपरबाट ननमााण काया :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 85 मा ५ 

लाख रुपैया सम्म लागत अनमुान भएको ननमााण काया सोझै गराउन सवकन ेव्यिस्था छ । त्यस्तै 
ननयम 85(1ख) मा एक आनथाक िषामा एकै पटक िा पटक पटक गरी नसमा भधदा बढी 
रकमको खररद गदाा नसवकने व्यिस्था छ ।ननम्न अनसुारका फमा, कम्पनी तथा संस्थाबाट एक 
आनथाक िषामा ननयम ८५ को नसमा नघाई खररद गरेको ननयम सम्मत देचखएन । 

 

 गो भौ नं र नमनत काया ननमााण कताा मूल्य 
155/076.8.24 िडा नं ४ मा राजकुलो पखााल ननमााण र 

ह्यमुपाईप राख्न ेकाया 
बदु्ध इचधजननररङ्ग 496246 

159/076.8.26 बडा नं ७ महाकांल गोदामिोकमा थप काम 
ढुङ्गाको जोडाई 

जोडादा कोटघडेरी नन सेिा 380991 

168/076.8.30 िडा नं ४ र ५ मा नसतापाईला मचधदर रानीपानी 
कारखाना िोक सडक कालोपरे  

बंगलामूखी ननमााण एंण्ड 
सप्लायसा 

495786 

253/076.11.13 नमराकल िोक सडक ढलान ठेक्का स स्ियम्भ ूननमााण सेिा 491950 

265/076.11.14 न पा भिन पेचधटङ्ग काया वप नस विल्डसा 487893 

जम्मा 2352866   

29.  एकघर एक फायर फाईवटङ्ग :- पानलकाले आगलागी जस्तो विपद व्यिस्थापन तथा ननयधरणमा 
टेिा पगु्ने गरी एक फायर एक्सावटङ्गयसुर र प्राथनमक उपिार बक्स ननशलु्क वितरण गने 
कायाक्रम अधतगात ६००० घरमा फायर फाईवटङ्ग उपकरण वितरण गना रु. 16950000 को 
लागत अनमुान तयार भएकोमा उक्त उपकरण खररद गरी रु 16943220 खिा गरेको छ । 
पानलकाको  प्रत्येक घरमा ननशलु्क उपकरण उपलव्ध गराउदा लाग्ने कूल खिाको अनमुान गरी  
उपकरणको संिालन, संरक्षण र ममात संभार प्रनत सम्िचधधत घरधनीको अपनत्ि र जिाफदेवहता 
अनभबवृद्ध हनुे गरी  लागत सहभानगतामा त्यस्तो उपकरण वितरण गनुापनेमा  ननशूल्क वितरण गने 
नीनत नलएकोले लामो समयसम्म नगरपानलकाले बजेट व्यिस्था गरररहनपुने र लागत सहभानगता 
नभएको कारण अपनत्िको कमी भई उचित संरक्षण नहनुे जोचखम रहेको छ । यस सम्िधधमा 
देचखएका अधय व्यहोरा ननम्न छन ्। 

 

 

29.1.  सािाजननक खररद नन 2063 को दफा 11 बमोचजम सम्िचधधत मालसामनको स्पेचशवफकेसनको 
अनधनमा रही उपननयम (2) का आधार नलई लागत अनमुान तयार गनुापनेमा स्पेचशवफकेशन तयार 
गरेको देचखएनभने नतनिटा आपूनताकताा सँग दर मागी सोको आधारमा लागत अनमुान तयार गरेको 
छ ।   

29.2.  विद्यनुतय खररद प्रणाली संिालन ननदेचशका 2074 को 35(4) मा रु एक करोड भधदा माथीको 
ननमााण काया र रु 20 लाख भधदा बढीको मालसामन खररद गदाा विद्यनुतय बोलपर माफा त खररद 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ । पानलकाले  फायर फाईवटङ्ग उपकरण खररद कायाको ठेक्का 
व्यिस्थापन गदाा विद्यनुतय माध्यमबाट बोलपर दाचखला गने व्यिस्था नगरेको ,प्रक्षेपण रावष्ट्रय 
दैननकमा 2076.2.25 मा सूिना प्रकाचशत भएको तर लागत अनमुान  तयार गने प्रयोजनको 
लानग दररेट मानगएकै ३ िटा आपूनताकतााले मारै िोलपरमा भाग नलएको एंि लागत अनमुान रु  
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16950000 भएकोमा रु 16943220 (0.0४% नगधयमारामा घटी) मा सम्झौता भएकोले 
खररद काया प्रनतष्षधी र नमतव्ययी भयो भन्न सवकएन । 

29.3.  सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 115 अनसुार खररद काया सम्पन्न भएपनछ 
आपूनता भएका मालसामन तोवकएको संखया र स्पेचशवफकेसन अनसुार गणुस्तररय मालसमान प्राप्त 
भएको सनुनचश्चत गना तोवकएको सनमनतबाट ननररक्षण गरी प्रनतिेदन तयार गनापनेमा त्यस्तो प्रनतिेदन 
तयार गरेको देचखएन ।  

29.4.  खररद उपकरण वितरण सम्िचधध मापदणड तयार गरी सिै िडाको प्रनतनननधत्ि हनुे गरी वितरण 
गनुापनेमा वितरण मापदण्ड बेगर िडा नं 1,2 र 3 वितरण गरेको देचखयो ।  

29.5.  वितररत उपकरणको अनमुान गरी संिालन र संरक्षणको उचित प्रबधध भए/नभएको अनगुमन 
सनमनतको प्रनतिेदन पेश हनुपुनेमा सो पेश भएको देचखएन भने  1919 थान फायर फाईवटङ्गको 
वितरण भपााई समेत पेश नभएको रु. 5419006 

30.  पूचँजगत चशषाकबाट िालू चशषाकमा खिा :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064  को ननयम 35 
मा सम्िचधधत चशषाकबाट खिा लेख्नपुनेु व्यिस्था छ । पानलकाले पूचँजगत शीषाकबाट साका स्तरीय 
नेटिल खेलकुद प्रनतयोनगता खिा बापत नेटिल संघ लाई रु. 645284 र होटेल नमचस्टक प्रा 
नल लाई रु. 827590 समेत गरी रु 1472874 खिा गरेको छ । खेलकुद प्रनतयोनगता 
संिालन सम्िचधध मापदण्ड र खिाको नसमा ननधाारण गरी िालू खिा शीषाकबाट खिा लेख्नपुनेमा 
मापदण्ड बेगर पूचँजगत बाट खिा लेखेको मनानसि देचखएन ।  

31.  सोल्टी दोबाटो रामकोट महाकालं सडक ननमााण :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 ननयम 
127 मा ननमााण कायाको कायास्िीकर प्रनतिेदन तयार गने, ननयम 125 मा कायासम्पन्न प्रनतिेदन 
तयार गने र ननयम 128 मा खररद सम्झौता उल्नंघन भएमा हनु ् उपिारको व्यिस्था छ । 
पानलकाले लागत अनमुान रु 147 84 678 रहेको िडा नं ४ मा पने सोल्टी दोबाटो रामकोट 
महाकांल सडक ननमााण काया गना ननमााण व्यिसायी ॐ बदु्ध इचधजननयररङ्ग सँग 2076.8.28 मा 
रु 12542478 को सम्मझौता गरेकोमा रु 9742532 को मार काया गरी काया स्िीकर 
प्रनतिेदन तयार गरी भकु्तानी ददएको छ । यस सम्िधधमा देचखएका अधय व्यहोरा ननम्न छन ्।   

31.1.  सम्झौता भधदा 22.32 प्रनतशत घटी काया हदुा समेत उक्त काया स्िीकार गरी ठेक्का सम्पन्न 
गरेको स्पष्ट आधार खलुाएको देचखएन । साथै सम्झौतामा तोवकएको काया मध्ये ननम्नानसुारका 
काया ज्यादै कम गरेकोले ननमााण कायाले पूणाता नपाई अधरुो अिस्थामा स्िीकार गरेको मनानसि 
देचखएन ।  

 कामको वििरण  तोवकएको पररमाण ल ई दर सम्पन्न काया पररमाण दर 
अस्फाल्ट कचधक्रट 176.67 घ.नम. १८९८३ 169.12 22000 

किास्टोन 1200 मी. २३५१ 576 1100 

वव्रकसोनलङ्ग 466.9 घ.मी. १०८८ 0 1200 

नसमेधट कंवक्रट 35.02 घ.नम. १४९१९ 6.62 12000 

नब्रक मेचशनरी 21.72 घ.नम १७१८६ 15.44  16000 
रुिल मेशनरी बाल 141 घ नम ११२५३ 78 7500   

31.2.  उपरोक्त अनसुार कनतपय काममा ननमााण व्यिसायीको किोल अंक लागत अनमुान भधदा धयून 
रहेबाट उक्त काया पनु: अधयबाट गराउदा लागत बवृद्ध हनुे अिस्था देचखएको छ ।  

31.3.  ननयमािलीको ननयम 128 मा सम्झौता अनसुारको काम नगने ननमााण व्यिसायीसँग सम्मझौता 
अधत्य गरी बाँकी काम ननजकै खिामा गराउने व्यिस्था भएकोमा रु 2799955 को काया 
नगरेकोले सो ननयम अनसुार उक्त काया गराउनपुने देचखएको रु. 2799955 

32.  म्याद थप :- सािाजननक खररद नन 2063 को दफा 56 तथा ननयमािली 2064 को ननयम 
120 को उपननयम 1 मा काििुावहरको पररचस्थनतले सािाजननक ननकायले उपलव्ध गराउनपुने  
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कुरा उपलव्ध गराउन नसकेमा िा अधय माननसि कारणबाट खररद सम्झौताको अिनध नबढाई 
नहनुे भएमा सम्झौता प्राप्त गने व्यचक्तको ननिेदनको आधारमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले अिनध 
बढाउन सक्ने व्यिस्था छ ।लागत अनमुान रु 19480741.27 रहेको गणेशमान स्मतृी पाका  
ननमााण काया 2076.10.6 मा सम्पन्न गने गरी यनुाटेड विल्डसा सँग 2076.4.6 मा रु 
9497162 को सम्झौता भएकोमा सो अिनध सम्म रु 4904575(51%) मा काया भई  
िषााको कारण देखाई ननिेदन ददएको आधारमा 2076.9.27 को ननणायानसुार 2076.12.30 
सम्म म्याद थप भएकोमा सो अिनध सम्म पनन काया सम्मन्न नभएकोले 2077.7.30 सम्म पनु: 
म्याद थप भएको देचखधछ । श्रािण भाद्रमा िषााको विषय पूिाजानकारी भएको विषय भएकोले 
िषााको कारण म्याद थप गनुा मनानसि देचखएन ।  

33.  भेररयसन :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 118 मा खररद सम्झौता गदााको 
बखत पूिाानमुान गना ननसएको पररचस्थनत सो सम्झौता कायााधियनको क्रममा नसजाना भएमा  
ननयमािली बमोचजमको प्रकृया परुा गरी भेररयसन आदेश जारी गनुापने व्यिस्था छ । 
नगरपानलकाले लागत अनमुान रु 19461936 रहेको ठेक्का नं 12/075.76 नसारी िोक 
देचख राधाकृष्ण मचधदर माईक्रोबस मागाको ननमााण काया ०७७।०१।०९ मा सम्पन्न गने गरी 
ननमााण व्यिसायी श्री दोलखानभमेश्वर कधस्ट्रक्सनसँग रु 14076513 को सम्झौता भएकोमा 
सडकको लम्िाई िौडाई बढ्न भएको, ओभरलेमार गने कायाक्रम रहेकोमा िेशकोशा देचखकै काया 
गनुापरेको जस्ता पूिाानमुान गना सवकने विषय उल्लेख गरी 11.64 प्रनतशत बवृद्ध गरी सम्झौता 
अंक रु 15715094 पगुेको छ भने ठेक्का अिनध २०७७।३।२५ सम्म भप भएको छ । 
योजना तजुामा गदाा बस्तनुनष्ठ तररकाले आिस्यकताको पवहिान गरी योजना छनौट गरी लागत 
बवृद्ध  र समयबवृद्ध हनुे कायामा ननयधरण गनुापदाछ ।  

34.  खिा शीषाक :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम ३५ सम्िचधधत खिा शीषाकबाट 
खिा लेख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले पदानधकारीहरुको सवुिधा खिा लेखदा िालू खिा 
शीषाकबाट लेख्नपुनेमा नसतापाईला रामकोट नभमढुङ्गा सडक योजना पूचँजगत तफा को शीषाकको गो 
भौ नं 375/077.1.31 बाट कानताक मवहना देचख बैशाख सम्मको रु 4984000 खिा 
लेखेको छ । शीषाक फरक पारी खिा लेख्न ेकाया ननयनमत देचखएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  राहात वितरण :- सािाजननक खररद ननयमािली २०६४ अनसुार खररद काया को योजना बनाई 
प्रनतष्पधाात्मक विनधद्धारा एकमषु्ट गनुापने व्यिस्था रहेको छ । कायापानलकाले यस िषा १० िटा 
िडामा राहत वितरण गनाको लानग िडा अध्यक्षलाई पेश्की रकम उपलव्ध गराई सोझै राहत 
खररद गरी वितरण गरेको भरपाई अनसुार विनभन्न शीषाकबाट रु ११८०८४७० खिा लेखेको छ 
।राहत सामाग्री पटक पटक गरी सोझै खररद गरेको कारण खररद काया नमतव्ययी तथा 
प्रभािकारी भएको एवकन गना सवकएन साथै राहत सामाग्री वितरणको केही भरपाईमा िामल , 
दाल, तेल तथा ननु लगायत प्रत्येक आइटमको पररमाण नखलुाई वितरण गरेकोले वितरण प्रकृया 
स्पष्ट र पारदचशा भएको  एवकन गना सवकएन । नगरपानलकाद्धारा तयार गरेको भकु्तानी खिा 
वििरण अनसुार १० िटा िडा अध्यक्षमाफा त 7079 जना कोरोनाबाट प्रभावित भई दैननक 
जीिनयापनमा समस्या भोगेका व्यक्तीलाई राहत वितरण गरेको वििरण तयार गरेकोमा 
ननम्नानसुारको वििरण देचखएको छ ।  

35.1.  राहत वितरण प्याकेजका आइटमको अनमुाननत लागत अनमुान तयार नगरेको कारण विनभन्न 
िडाले प्रनत पररिार प्रनत राहात प्याकेजका लानग पेश गरेको रकम रु.1033.5 देचख 
रु.2012.72 रहेकोले फरक फरक दरले खिा रहेको छ । 

 

 

35.2.  प्रत्येक िडाले कोरोनाको कारण प्रभावित भई दैननक जीिनयापनमा समस्या भोगेका संभावित 
वपनडत पररिारको लगत तयार नगरेको  कारण प्रभावित संखयाको विश्लषेण गना सवकएन । 
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36.  उपभोक्ता सनमनतको अंश :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 को ननयम 97(4) मा 
सािाजननक ननकायले उपभोक्ता सनमनतको अंश कटाई भकु्तानी ददनपुने व्यिस्था रहेको छ । 
नगरपानलकाले ननम्नानसुारको कायाको लानग उपभोक्ता सनमनत सँगको सम्झौतामा उपभोक्ता 
सनमनतले व्यहोनुापने अंश समािेश गरी उल्लेख नगरेकोले उपभोक्ताको अंश कट्टा नगरी भकु्तानी 
ददएको छ ।  

 भौ न नमनत योजनाको नाम  इस्टमेट 
रकम 

कायासम्पन्न भकु्तानन रकम जनश्रमदान अंश 

४५७/२०७७/३/१६ महांकाल बाफल सडक 
स्तरोन्ननत उ स 

४४६२२१७ 4556140 ४५९३९५८ 445614 

५२८/२०७७/३/२९ िडा नं २ कायाालय भिन 
ननमााण उ स  

९६९१४५६ 5568082 ५५६८०८२ 556808 

५४३ २०७७ ३ ३० तारकेश्वर यिुा क्लब 
वफटनेस सेधटर 

 1694394 १६९४३९४ 169439 

  

37.  मेचशन खररद :-  आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को  ननयम 36(3)  विल भरपाई सवहत 
खा राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ ।पानलकाले मेचशन औजार खररद िापतगो भौ नं 
४९६/२०७७.३.२५बाट रु ७२५२३४। खिा लेखेकोमा सो सम्िधधमा  ननम्नानसुारको व्यहोरा 
देचखयो।  

37.1.  १ थान समरनसबल पम्म नबजनुल प्यानल बोडा लगायत ४ थररका सामान खररद िापत नागाजुान 
नडचजटल प्रा नल लाई रु ४३२७९०। भकु्तानन ददएको छ । खररद गरेका सामानहरु देबेधद्र 
नगरीलाई बझुाएको छ ।सामानहरु कुनै योजनामा प्रयोग भएको सो को नावप वकताबमा िढाएको 
प्रमाण सवहत प्रानबनधक मलु्यांकन पेश हनु ु पनेमा नावप वकताब र प्रानबनधक मलु्यांकन भएको 
प्रमाण  पेश नभएकोले उक्त प्रमाणहरु पेश हनुपुने रु. 432790 

37.2.  एक थान सामसङुएम ३० मोबाइल रु ५५२५७।र दईु थान सामसङु  नोट१० रु ११८०८५ का दरले 
रू 236170 मा खररद गरी कूल रु 291427खिा गरेको छ । नगरपानलकाको रकमबाट 
ब्यचक्तगत प्रयोजनकालानग महङ्गो दरमा खररद गरी खिा लेख्न ु उपयकु्त देचखएन ।यस्तो काया 
ननयधरण हनु ुपदाछ   

38.  नापी वकताि :- सािाजननक खररद ननयमािली 2064 अनसुार ननमााण कायाको नापी वकतािको 
आधारमा रकम भकु्तानी गनुापदाछ । कायाालयले ननम्नानसुारको कायाको नापी वकताि पेश नगरी 
रकम भकु्तानी गरेकोले नापी वकताि पेश गनुापने रु. 496812 

 
 
भौ न नमनत सामानको नाम पररमाण दर  रकम 

५०२ /२०७७.३.२९ 

 

 

Poly tank 
 

HDPE PN 50 mm 

HDPE PN 32 mm 

HDPE PN 20 mm 

 
 

५००० नलटरका  
 

७९।६० के चज 

१६७ के चज 

५३६ के चज 

 

३ िटा 

२५४.२५ 

 

 

 

 

११.६३९ 

२२५५०६ 

 

 

 

 

१७४५८५ 

४०४/२०७७.३.३ 
NP3 300mm 

NP3 200mm 

ह्यमु पाईप ६ थान 

ह्यमु पाईप ७ थान 
 ५३२३३ 

४३४८८ 

जम्मा 496812  

39.  मू अ कर दताा :-साबाजननक खररद ननयमािनल २०६४ अनसुार २५ हजार भधदा बढीका सामान 
खररद गदाा मलु्य अनभबदृद करमा दताा भएका फमाबाट खररद गनुा पने उल्लेख छ। 
नगरपानलकाले भौ न ५०४/ २०७७.३.२६ बाट नबजनुलका सामान खररद िापत ६ िटा 
नबलबाट राज इलेक्ट्रोननक्सलाइ रु ४८४७००। मा अनग्रम कर कट्टी गरी रु ४०९२०५। 
भकु्तानीभएको छ । ननयममा ब्यबस्था भए अनसुार म ुअ कर दताा फमाबाट खररद गनुा पनेमा म ु
अ कर दताा नभएको फमाबाट खररद गरेको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

484700 
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40.  अनग्रम कर :- आयकर नन २०५८ को दफा 89 (३ क)  अनसुार  उपभोक्ता सनमनतलाई ५० 
लाख भधदा बवढ भकु्तानन दददा १.५ का दरले अनग्रम कर कट्टी गनुा पने उल्लेख छ 
।नगरपानलककाले िडा भिन ननमााण िापत उपभोक्ता सनमनतलाई भौ न ५२८/ २०७७. ३ .२९ 
बाट रु ५५६८०८१। भकु्तानन ददएकोले सो अनसुारअनग्रम कर िापत रु ८३५२१। कट्टी 
गनुापनेमा रु.६८१६३। अनग्रम कर िापत कट्टी गरेको छ ।कट्टी गनुापने भधदा रु १५३५८। 
कम कट्टी गरेकोले उक्तरकम असलु हनुपुने देचखएको रु. 15358 

41.  विल भरपाई:- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(3) मा विल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले कधटेधजेचधस खिा िापत  रु ५९००६। खिा 
लेखेकोमाखिा साथ रु १७६२५। को मार विल संलग्न भएकोले विल भरपाई बवढ खिा लेखेको 
रकम असलु हनु ुपदाछ रु  ४१३८१ 

42.  बढी मूल्य अनभबवृद्ध कर :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(3) मा विल 
भरपाई सवहत लेखा राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ ।नगरपानलकाले ननम्न भौ न नमनतबाट 
ननम्नानसुारका उपभोक्ता सनमनतलाई उननहरुले नतरेको म ुअ कर भधदा  बवढ म ुअ कर भकु्तानन 
ददएको छ । कायाालयबाट विल विजक भधदा बढी नलएको मूल्य अनभबवृद्ध  कर असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

64458 

 गो भौ नं र 
नमनत 

ननमााण काया  कुल भकु्तानन  काम भएको म ु अ कर 
भकु्तानन 

 उ स ले 
नतरेको म ु
अ कर 

बढी मू अ 
कर 
भकु्तानी 

५१६/२०७७.
३.२८ 

िनुदेनब सामदुावयक भिन 
ननमााण उ स 

१८००००० १९५७५१८ १७२०१४ १६०६१
८ 

११३९६ 

५२१/२०७७.
३.२८ 

नागाजुान बाटो प्लान उ स 
५० ५० 

५२९५९८ १०२८३४६ १००५५४ ८९४२१ १११३३ 

५२६/२०७७.
३.२९ 

जयचधत यिुा क्लब भिन ममात 
उ स 

५००००० ५४२३२६ ३९६०७ १६७०९ २२८९८ 

५३३/२०७७.
३.२९ 

बाको टोल देचख चिसापानन 
जाने बाटो ढलान उ स 

१५००००० १६२४०४० १५८७७२ १५०१८
३ 

८५८९ 

५४२/२०७७.
३.३० 

राननटार टोल सधुार उ स ५००००० ५४५०३१ ४०७५६ ३०३१४ १०४४२ 

जम्मा 64458   

 प्रदेश सरकारबाट हस्ताधतररत िालू   

43.  प्रमाण :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(3) मा विल भरपाई सवहत लेखा 
राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ ।  बाल नबबाह नबरुद्धको नमनत २०७७ आषाढ १ र२ गते सञ्चालन 
भएको कायाक्रममा नसता देबी सोनतको ४४/२०७७.३.३१ पेश्की रु ३०००००। फर्छ्यौटमा 
ननम्नानसुार देचखयो ।  

43.1.  कायाक्रमकुनस्थानमासम्पन्न भयो खलेुको छैन ।कायाक्रममा ४ जना पदानधकारी र ४ जना 
कमािारीलाई अनगुमन भत्ता भकु्तानन भएकोले अनगुमन प्रनतिेदन पेश हनुपुने रु. 8500 

 स्थानीय प्रशासननक कोष  

44.  अनग्रम कर :-आयकर नन २०५८ को दफा ८८ भकु्तानी १.५प्रनतशत  अनग्रम कर कट्टी गरर 
भकु्ताती ददनपुने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले ५० प्रनतशत अनदुानमा गोलभेडा खेनतका 
लानग टनेल खररद िापत रु ५०००००।को नबलमा कायाालयको तफा बाट भौ न 
१२/२०७७.१.२८ बाट रु २५००००। भकु्तानन ददएको छ ।ननमा ब्यबस्था भए बमोचजम 
कर कट्टी गनुा पनेमा कर कट्टी गरेको छैन । कर िापतको रकम असलु हनु ुपदाछ रु 7500 

45.  इ वट नड एस :- सािाजननक खररद नन 2063  दफा 29 अनसुार सािाजननक ननकायको 
जनशचक्तबाट काया सम्पन्न गना नसक्ने अिस्थामा मार बाह्य व्यचक्त िा परामशादाताबाट 
गराउनपुनेमा नगरपानलकाले आनथाक बषा २०७६/७७ मा भकु्तानन भएको रकममा  अनग्रम कर  



   17 

 

िापत कट्टी गरेको रकमको E TDS  ENTRYगरे िापत  धय ुपचण्डत पशपुनत कम्प्यटुसालाई भौ न 
३५/२०७७.३.२५ बाट रु ४९७०००। भकु्तानन खिा लेखेको छ ।कायाालयको जनशचक्तबाट 
हनु सक्ने उक्त कमािाररले काममा छुटै्ट फमा संग भकु्तानन ददई नगरपानलकालाई थप आनथाक 
ब्ययभार परेको छ ।कामको अत्यानधक िाप भएकोले बाह्य जनशचक्तबाट सेिा नलएको 
नगरपानलकाले जनाएकि छ । आफ्नै जनशचक्तबाट काया गराई यस प्रकारको खिामा ननयधरण 
गनुापदाछ । 

 रावष्ट्रय पररियपर कायाक्रम   

46.  अनग्रम कर कट्टी :- आयकर नन २०५८ को दफा 88 अनसुार भकु्ताननमा १.५ प्रनतशतका दरले 
अनग्रम कर कट्टी गनुा पने उल्लेख छ । नगरपानलकाले मसलधद र मेचशनरी सामान खररद िापत 
गंगा मचल्टपल पपोज प्रा.नल.लाई गो.भौ.नं.१६/२०७७.३.२७ बाट रु.८१०००।- भकु्तानन 
ददएकोमा अनग्रम कर िापत रकम कट्टी गरेको छैन । अनग्रम कर िापतको रकम असलु हनुपुदाछ रु  1075 

 प्रदेश सरकार हस्ताधतररत कायाक्रम  

47.  अधरुा आयोजना :-  स्थानीय सरकार संिालन नन 2074 अनसुार स्थानीय तहले बजेट सनुनश्चत 
गरेरमार योजना छनौट गने र प्रमािकारी रुपमा संिालन गनुापने व्यिस्था रहेको छ 
।नगरपानलकाले बजेटको सनुनचश्चता नगरी योजना संिालन गरेको छ । नगरपानलकाले यस 
प्रकारको कायामा ननयधरण गनुापदाछ ।  

 योजनाको नाम फमा िा संस्था लागत अनमुान संझौता काम सम्पन्न भकु्तानन रकम 

गैर आिानसय 
भिन ननमााण 

लाबाङ लामा 
कधस्ट्रकंसन 

४८६४९०२ ३८६५०९७ ३०५४०३९ ३०५४०३९ 

आदेश्वर उध्यान 
पाका  ननमााण 

 

आदेश्वर उध्यान 
पाका  ननमााण उ स 

४९९४८०४ ४९९४८०४ ३६३७१४२ ३६३७१४२ 

  

48.  बढी भकु्तानी :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(५) माभकु्तानन दददा ररत 
पगुे नपगुेको जाँि गरर भकु्तानन ददन ुपदाछ ।आदेश्वर उध्यान पाका  ननमााणका लानग कुल लागत 
अनमुानरु रु ४९९४८०४। मा कायाालयले रु ४५०८८५०। र उपभोक्ता सनमनतले रु 
४८५९५४। ब्यहोने गरी  नमनत २०७७।२।७ मा संझौता भइ नमनत २०७७।३।५ मा 
सम्पन्न गने उल्लेख छ । कुल काम ३६३७१४२। भएकोमा  भौ न २०।२०७७।३।३० 
बाट रु ३३०६४९२। र भौ न २३।२०७७।३।३० बाट रु ३३०६५०। गरी रु 
३६३७१४२। भकु्तानन ददएको छ ।संझौतामा उल्लेख भए अनसुार उपभोक्ता सनमनतले ब्यहोने 
अंश कटाएर भकु्तानन ददनपुनेमा  कामको परैु रकम भकु्तानन ददएको छ ।उपभोक्ताले ब्यहोनुा पने 
रकम परैु भकु्तानन  ददएकोले उक्त रकम असलु हनु ुपदाछ रु  353864 

49.  नबमा िापतको विल :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(3) मा विल भरपाई 
सवहत खिा लेख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले खोपाटोल रोड अपग्रनेडङ्ग कायाको लानग 
खैराबावङ्ग भगिती ननमााण सेिा सँग रु 3077038 मा सम्झौता गरी  गो भौ नं क्रमश 3 र 
13 बाट प्रथम तथा अचधतम विल को रु 2915852 रकम भकु्तानी  इधसरेुधस िापत  भ्याट 
बाहेक  17526.34 रकम भकु्तानी गरेको छ । भकु्तानी शे्रस्ता साथ विमाको विल पेश भएको 
छैन । अत: विमाको विल पेश गनुापने रु. 20000 

 संचघय सरकार हस्ताधतररत िालू  

50.  सेनटरी प्याड खररदाः सेनटरी प्याड वितरण तथा व्यिस्थापन कायाविनध 2076 मा सामदुावयक 
विद्यालयमा अध्ययनरत वकशोरािस्थाका छाराहरुलाई मवहनािरीका समयमा आिश्यक पने 
मवहनािरी व्यिस्थापन सामाग्री उपलव्ध गराई उनीहरुको स्िास्थयमा सधुार गरी सोही कारणबाट 
विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गना गणुस्तरीय चशक्षाको प्रत्याभनुत गना र मवहनािरी व्यिस्थापन  
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सामाग्रीको ददगो विसजान तथा पनु प्रयोग गना सवकने सामाग्रीको प्रयोग गना तफा  उत्प्ररेरत गने 
उद्देश्य राखेर तयार गररएको यस कायाविधीमा विद्यालयले छारा विद्याथी लगत तयार गरी 
सम्िधधीत स्थानीय तहमा लेखी पठाउने स्थानीय तहले प्राप्त संखयाको आधारमा एक मवहनामा 
बढीमा प्रनत विद्याथी १६ िटा सेनेटरी प्याड वितरण गने गरी सम्िधधीत विद्यालयको मवहला 
चशक्षक िा कमािारीलाई सम्पका  व्यचक्त तोकी प्याड वितरण प्रकृया सिुारु गरी तेस्को भरपाई 
तयार गरी अको मवहनाको ७ गते सिुना पावटामा वििरण टास्न ुपने व्यिस्था उल्लेख गरेको छ 
। माथी उल्लेचखत आिश्यक प्रकृया परुा नगरी नगरपानलकाले यस िषा गो भौ नं 
148/077.3.18 बाट सनीदेिी सप्लायसालाई रु. 81579 र गो भौ नं 117/077.2.9 
बाट धयू नसम्रन इधटरप्राईजेजलाई रु. 488160 र गो भौ नं 119/077.2.9 बाट सेती देिी 
जनरल विचजनेश 499957 गरी कुल रु. 1069696 भकु्तानी ददइ खिा लेखेको छ । 
नगरपानलकाले यस सम्िधधमा अनगुमन गनुापदाछ । 

51.  स्िास्थय कायाक्रम :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 3६(5) मा कायाक्रम 
संिालन गदाा  नम्श अनसुार कायाक्रम स्िीकृत गराई कायाक्रम संिालन गने समापन पश्चात 
प्रनतिेदन पेश गनुापने व्यिस्था रहेको छ । ननम्नानसुार संिानलत स्िास्थय कायाक्रममा आिस्यक 
कागजात पेश नभएको हदुा आिस्यक कागजात पेश गनुापदाछ । 

 

 क्र.स. गो भौ नं र नमनत कायाक्रम कैवफयत रकम 

1.  31/076.9.0
1 

पोषण कायाक्रम यातायात िापत रु 200 का दरलेल ददनपुनेमा 
400 का दरले वितरण गरेको तथा सो िाहेक 
खाजा खिा बापत रु 200 का दरले भकु्तानी 
गनुापनेमा 500 का दरले भकु्तानी भएको तथा 
कायाक्रम समापन पश्चात प्रनतिेदन पेश नभएको । 

35500 

2.  38/076.9.2
4 

कोहटा विश्लेषण कायाक्रम यातायात िापत रु 200 का दरलेल ददनपुनेमा 
400 का दरले वितरण गरेको तथा ३ जना 
प्रचक्षक्षकको अध्यापन गरेको नोट पेश नभएको 
।कमला िापागाईले प्रनतिेदन भत्ता साथै यातायात 
िापत ४०० रकम थप भकु्तानी भएको सातै 
कायाक्रम समापन पश्चात प्रनतिेदन पेश नभएको 21200 

3.  89/077.1.5 पोषण कायाक्रम यातायात िापत रु 200 का दरलेल ददनपुनेमा 
400 का दरले वितरण गरेको तथा सो िाहेक 
खाजा खिा बापत रु 200 का दरले भकु्तानी 
गनुापनेमा 500 का दरले भकु्तानी भएको तथा 
कायाक्रम समापन पश्चात प्रनतिेदन पेश नभएको । 

55000 

4.  
 आखँा घाटी तथा मूख 

सम्िधधी अनभमचुखकरण 
तानलम 

यातायात िापत रु 200 का दरलेल ददनपुनेमा 
400 का दरले वितरण गरेको तथा सो िाहेक 
खाजा खिा बापत रु 200 का दरले भकु्तानी 
गनुापनेमा 500 का दरले भकु्तानी भएको तथा 
कायाक्रम समापन पश्चात प्रनतिेदन पेश नभएको । 

80000 

  

52.  शैचक्षक पहिु कायाक्रम :- आनथाक कायाविनध ननयमािली 2064 को ननयम 36(3) मा विल 
भरपाई सवहत लेखाराख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । पानलकाले चशक्षाको विविधकायाक्रम अधतगात 
शैचक्षक पहूि सनुनचश्चता कायाक्रम अधतगात विनभन्न १५ िटा विद्यालयलाई दामाशावह तिरले गो भौ 
नं 50/076.10.05 बाट रु 310400 रकम भकु्तानी भएको छ । विद्यालयलाई के 
कायाक्रम गना उक्त रकम उपलव्ध गराईको सो वििरण खलेुको छैन भने विद्यालयलाई रकम 
वितरण गरेको तेररज समेत सेस्ता साथ संलग्न रहेको छैन । अत: विद्यालयको कायाक्रम प्रस्ताि 
र कायाक्रम प्रनतिेदन पेश गनुापने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310450 

53.  बढी ननकासा :-आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (8) मा कुनै रकमको भकु्तानी 
ददँदा रीत पगुे  िा नपगुेको जाँि गरी ननकासा तथा खिा गनुापने उल्लेखछ।नगरपानलकाले विद्यालयलाई 
िौमानसक रकम ननकासा गदाा माग फारम भधदा बढी ननकासा खिा लेखेको छ।तसथा बढी  ननकासा ३३३३९१ 
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ददएको रकम असूल गरी सम्बधधीत राजस्ि खातामा दाचखला हनुपुने रु. 
 विद्यालयकोनाम  माग रकम  ननकासा रकम िढी भकु्तानी 

अमर मा वि ४७९७५११ ४८४६७०२ ४९१९१ 

यूिा सहभानगता ३४८९३७२ ३५७३८४४ ८४४७२ 

रत्न राज्य मावि ४०५२०१२ ४०८८५६० ३६५४८ 

नसतापाईला मा वि ३३७३३६८ ३४०६५६७ ३३१९९ 

बाल विकास मावि २१६९६९६ २३१३७७९ ९३४३१ 

पधिकधया मा वि ३४८०८६९ ३५१७४१९ ३६५५० 

जम्मा २१३६२८२८ २१७४६८७१ ३३३३९१   

54.  चशक्षक विद्याथी अनपुात चशक्षा ननयमािली २०५९ को ननयम १२ क मा सामदुावयक विद्यालयहरु  
एक  एक आपसमा गानभँनको लानग उक्त ननयमािलीको  ननयमको ७७ बमोचजम पहाडी चजल्ला 
प्रनत कक्षा विद्याथी संखया ४५ जना नभएको खण्डमा आपसमा गाभ्न सवकने व्यिस्था रहेको छ 
। नगरपानलका मातहतमा रहेका ५० बटा सामदुावयक विद्यालयको चशक्षक विद्याथी अनपुात 
ननम्नानसुार रहेको हदुा ननयमानसुार रहेको हदुा ननयममा भएको व्यिस्था अनसुार एक आपसमा 
गानभ चशक्षाको गणुस्तरमा बवृद्ध गराउनपुदाछ । 

 

 क्र.स. विद्यालयकोनाम चशक्षककोसंखया विद्याथीको संखया चशक्षकविद्यानथा अनपुात 

१ cd/Hof]lt dflj 12 232 19 

२ o'jf ;xeflutf dflj 11 158 14 

३ afnaf]w dflj 10 59 6 

४ xNrf]s dflj 7 76 11 

५ /Tg/fHo dflj 11 172 16 

६ ;Ltf/fd dflj 8 167 21 

७ afnljsf; dflj  6 132 22 

८ hgp4f/ dflj 9 241 27 

९ ;LtfkfOnf dflj 8 165 21 

१० k~rsGof dflj 7 100 14 

११ eLd9'+uf dflj 6 82 14 

१२ O+ru'gf/fo0f cflj 6 74 12 

१३ dx]zgf/fo0f cflj 2 12 6 

१४ OGb| cflj 2 24 12 

१५ ;Ltfjfnljsf; cflj 7 172 25 

१६ dh'jf cflj 2 37 19 

१७ sNk]Zj/ cflj 2 26 13 

१८ Hof]lt cflj 3 30 10 

१९ ;/:jlt cflj  5 34 7 

२० sd{;fgt]lng u'Djf 1 30 30   
54.1.  करार चशक्षक तलि :- – अधतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन नन,२०७४ को दफा ९ ले स्थानीय 

तहलाई स्िीकृत दरबधदी नभरका चशक्षकको तलब भत्ता बापत सशता अनदुान उपलब्ध गराउन े
व्यिस्था छ । साविकको चजल्ला चशक्षा कायाालयबाट अनमुनत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै 
पनन दरबधदी तथा राहत अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई चशक्षक व्यिस्थापन गने गरी 
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शैचक्षक सर २०७६ का लानग सहयोग अनदुान ददन सवकने व्यिस्था छ । पानलकाले 
ईिधगनुारायण आधारभतु विद्यालय र अमर ज्योनत माध्यनमक विद्यालयमा पानलकाबाट ननयकु्त गरी  
सम्िचधधत विद्यालयमा पठनपाठन गराउने क्रमश:  विधज ु शे्रष्ठ, विमला अनधकारी र शृ्रनत 
पौडेललाई आधतररक श्रोतबाट तिल भत्ता व्यिस्था गनुापनेमा संचघय बजेट बाटरु ३२५००० खिा 
लेखेको छ । आगामी ददनमा सो कायामा सधुार गनुापदाछ । 

 

 

 

 

 

55.  स्थानीय तह िौमानसक समीक्षा :- पानलकाले स्थानीय तहका स्िास्थय  सस्थाको मानसक िौमानसक 
सनमक्षा को लानग गो भौ नं 90/077.01.05 बाट रु. 87640 खिा गरेको कायाक्रमको 
व्यहोरा ननम्नानसुार रहेको छन ्।  

55.1.  ४ जना प्रचशक्षकलाई 2 िटा कक्षाको दरले कायापर िापत रु 700 का दरले रु.5600 
भकु्तानी ददनपुनेमा रु. 1600 का दरले रु. 12800 भकु्तानी गरी रु 7200 बढी भकु्तानी 
भएको छ । बढी भकु्तानी भएको रु. 7200 

55.2.  कायाक्रम संिालनको माइनटु पेश नभएकोले माईनटु पेश गनुापने रु. 87640 
55.3.  कायाक्रमसंयोजन गरेको भनी संनगता योगीले प्रनतिेदक तथा संयोजक भत्ता िापत रु. 1800 र 

१००० बझेुको हदुा एकै कायाक्रममा दोहोरो भकु्तानी भएको भत्ता दाचखला गनुापने रु. 1000 
56.  दोहोरो सवुिधा :- चशक्षाको कायाक्रम संिालन ननदेचशका 2076 अनसुार संचघय शसता अनदुानबाट 

विद्यालयलाई प्रदान गने विनभन्न अनदुानलाई नमतव्ययी तिरले समानपुानतक रुपमा वितरण गनुापने 
व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले सो व्यिस्था विपररत नमनत 2076.9.13 मा वटप्पणी 
आदेश स्िीकृत गरी अमर ज्योती मा वि लाई आई नस टी अनदुान िापत 650000 र उत्कृष्ट 
नसकाई भएका विद्यालाई ददने अनदुान रु.२००००० गरी कुल रु ८५००००।०० भकु्तानी 
ददएको छ । ननदेचशकाको नम्श विपररत भकु्तानी भएको रु. 850000 

57.  भकारो सधुार कायाक्रम :- सािाजननक खिा ननयमािली 2064 को ननयम 125 अनसुार लागत 
अनमुान तयार गरर नापी वकतािको तयार गरी  कायासम्पन्न प्रनतिेदनको आधारमा रकम भकु्तानी 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ ।नगरपानलकाले भकारो सधुार कायाक्रमको लानग अनदुानमा विनभन्न 
लाभग्रावहलाई मानथ उल्लेचखत प्रकृया अिलम्िन नगरी गो भौ नं 169/077.3.21 िाट रु. 
291639 बाट भकु्तानी भएको छ । अत लागत अनमुान एंि कायासम्पन्न प्रनतिेदन पेश गनापने 
रु.  291639 

58.  कायापर िापत भकु्तानी :-काया संिालन ननदेचशका 2075 को बदुा नं 7.1.15(4) अनसुार 
तानलम केधद्र बाहेक अधय ननकायबाट संिानलत तानलम अगायत अधय कायाक्रमको लानग सम्िचधधत 
कायाालयकै कमािारी श्रोत व्यचक्त भएको खण्डमा  कक्षा नलए बापत नपाउने तर कायापर बापत 
अनधकृत तह भए रु 1000 र सहायक स्तर कायाक्रम भए  रु 800 का दरले भकु्तानी गना 
सवकने व्यिस्था रहेको छ । विनभन्न कायाक्रम संिालन गदाा सम्िचधधत कायाालयका श्रोत व्यचक्त 
भएको खण्डमा कक्षा संिालन िापत रकम भकु्तानी नददने तर कायापर बापत रु. 800 का दरले 
भकु्तानी ददने व्यिस्था रहेकोमा ननम्नानसुाको कायाक्रममा सम्िचधधत कायाालयका श्रोत व्यचक्तलाई 
१६०० का दरले भकु्तानी ददएकोमा उक्त भकु्तानीमा बढी भएको रकम असलु गरी दाचखला 
गनुापने रु. 24000 

 
गो भौ नं र नमनत कायाक्रमको नाम 

प्रचशक्षक 
संखया 

भकु्तानी 
हनुपुने 
रकम 

भकु्तानी 
भएको रकम 

बढी 
भकु्तानी 

133/077.3.5 दादरुा रुिेला खोप अनभयान 3 4800 9600 4800 

90/077.1.5 स्थानीय तहका संस्थाको िौमानसक 
सनमक्षा 

4 6400 12800 6400 

172/077.3.29 ननयनमत तथा पूणा खोप कायाक्रम 2 3200 6400 3200  
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 नसने रोग तथा माननसक स्िास्थय 
सम्िचधध अनभमचुखकरण कायाक्रम 

2 3200 3200 3200 

173/077.3.29 रोटा भाईरस कायाक्रम  4 3200 6400 3200 

174/077.3.29 पररिार योजना तथा प्रजन्न स्िास्थय 
कायाक्रम 

4 3200 6400 3200 

जम्मा 24000 44800 24000  
59.  बढी भकु्तानी :-आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (8) मा कुनै रकमको भकु्तानी 

ददँदा रीत पगुे िा नपगुेको जाँि गरी ननकासा तथा खिा गनुापने उल्लेखछ।नगरपानलकाले कक्षा १ 
देचख ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम ननमााणको लानग इधटरनेशनल ररसिा एण्ड डेभलपमेधट प्रा नल 
सँग रु 49330 मा सम्झौता गरी पाठ्यक्रम ननमााण गरेको भनी गो भौ नं 26/077.3.26 
बाट रु. 50000 भकु्तानी गरी 1670 बढी भकु्तानी भएको छ । अत: सम्झौता भधदा बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गरी दाचखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1670 
 नगरपानलका (कृवष)  
60.  कौचश खेनत प्रबद्धान कायाक्रम :- स्थानीय सरकार संिालन नन 2074 अनसुार स्थानीय तहले 

समधयाय विकास र समानपुानतक विकास गनाकालागी सिैको वहत प्रबद्धान गने  योजना छनौट 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ । पानलकाले केिल शहरी क्षेरका सापेचक्षक रुपमा सम्पन्न बगाको मार 
वहत हनुे गरी 40 िटा घरधरुी कौशी खेती को लानग ९० प्रनतशत कम्पोष्ट विन वितरण गने 
कायाक्रम संिालन गरी गो भौ नं 27/077.1.17 बाट रु १ लाख खिा  लेखेको छ ।सिै 
पक्षको सहज पहिु हनुे र सिै पक्षको वहत हनुे योजना संिालन गररनपुदाछ ।  

 नगरपानलका िालू (स्िास्थय)  
61.  पेश्की फर्छ्यौट :- आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (8) मा कुनै रकमको 

भकु्तानी ददँदा रीत पगुे िा नपगुेको जाँि गरी ननकासा तथा खिा गनुापने उल्लेखछ।नगरपानलकाले गत 
िषा बाँकी रहेको पेश्की गो भौ नं 4/076.6.15 बाट रु 3 लाख को फर्छ्यौट गदाा 
ननम्नानसुारको वििरण देचखयो ।  

61.1.  सहभागी भत्ता :-सहभानगता भत्ता रु ७०० का दरले ददनपुनेमा रु १००० का दरले   21 जना 
सहभागीलाई बढी भएको रकम असलु गरी दाचखला गनुापने रु. 18900 

61.2.  कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई सहभागी तथा कायापर तयार गरेको भनी दोहोरो भत्ता उपलव्ध 
गराएको रु. 5100 

61.3.  २१ जना सहभागी रहेको तथा २ ददन िलेको कायाक्रममा नगर प्रमूख सवहत 20 जना 
जनप्रनतनननध लगायत अधय कमािारीले अनगुमन गरेको भनी रु. 1000 का दरले अनमुगन भत्ता 
वितरण गरेको छ । अत अनगुमन कायाविनध तयार गरी अनगुमन प्रनतिेदन पेश गनुापने रु.  40000 

62.  डोर हाचजर :- आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (3) माविल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ।पानलकाले रामकोट प्राथनमक केधद्रमा जेष्ठ को एक हप्ता र 
अषाढ मवहनामा नभनडयो एक्स रेमा काम गरेको भनी श्री केदार खड्कालाई गो भौ नं 
51/077.3.28 रु.55500 भकु्तानी ददएको छ । भकु्तानी सेस्ता साथ सम्झौता लगायत उक्त 
अिनधमा काया गरेको प्रमाचणत कागजपर पेश भएको छैन । अत प्रमाण िेगर खिा लेखेको रु. 55500 

63.  अनगुमन प्रनतिेदन :- आनथाक कायाविनध तथा विचत्तय उत्तरदावयत्य ननयमािली 207७ को ननयम 
39(10) मा कायाालय प्रमूखले सरकारी रकम खिा लेख्न ुअनध त्यस्तो रकम खिा गना िा भकु्तानी 
ददन आिस्यक विल भरपाई संलग्न भए/नभएको तथा संलग्न कागजात अनसुार भकु्तानी ददन ररत 
पगुे िा नपगुेको जाँि गनुापने व्यिस्था रहेको छ । पानलकाले खोप कायाक्रम संिालन कायाक्रम 
िापत गो भौ नं 52/077.3.28 बाट रु.92000 भकु्तानी ददएको छ । शे्रस्ता साथ 10 जना 
पदानधकारी तथा अधय कमािारीले अनगुमन गरेको भनी रु 86600 भरपाई पेश भएको छ । 
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कायाक्रमको सिै खिा अनगुमनमा खिा गने काया ननयनमत देचखएन । अत : खिा प्रकृयामा 
नमतव्ययीता अपनाउनपुदाछ साथै अनमुगन िापत प्रनतिेदन पेश गनुापने रु. 

 

86600 

 नगरपानलका िाल ु  
64.  भरपाई नभएको : आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३६(3) बमोचजम कायाालयले 

नबल भपााइ सवहतको लेखा राख्नपुने व्यिस्था रहेको छ । कायाालयले दचक्षणकाली तारजाली एण्ड 
मेटल िका सप प्रा.नल.बाट ग्यानबन बक्स तारजाली  खररद गरी भौिर न ११/ २०७६.५.१७ 
बाट प्रतीथान रु ३१९८ दरमा १३८ थान जाली को रु ४४१३२७ भकु्तानी भएको छ । 
वितरण जानलको उपभोग सम्िधधमा अनगुमन गरी प्रयोगको सनुनचश्चतता गनुापदाछ । 

 

65.  बढी तलब भकु्तानी :-  आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (8) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीत पगुे िा नपगुेको जाँि गरी ननकासा तथा खिा गनुापने उल्लेखछ। प्रमखु प्रशासवकय 
अनधकृत श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले सचघय सरकारले ननधाारणगरे अनशुार मासीक रु 
४०३८०/-का दरले २०७६श्रािण देखी २०७७ बैशाक सम्म १० मवहनाको रु ४०३८००। 
भकु्तानी नलनपुनेमा मानसक रु ४७३८० कादरले १० मवहनाको रु ४७३८०० भौिर न १२-
२०७६।५।१७ मा भकु्तानी नलएकोले बढी भकु्तानी भएको तलब रु. 70000 असलु गरी 
दाचखला गनुापने रु. 70000 

66.  कानून सल्लाहकार :-बागमती प्रदेश अधतगात स्थानीय तहका पदानधकारी तथा सदस्यहरुको  सवुिधा 
सम्बधधी नन, २०७५(पवहलोसंशोधनसमेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमखु तथा उप प्रमखुले 

स्िकीय सचिि।सल्लाहकार राख्न पाउन ेव्यिस्था गरेको छैन।्त्यसै गरी स्थानीय सरकार संिालन नन, 

२०७४कोदफा८३(८) मा तोकीएको भधदा फरक पदमा कमािारी पदपूती गना नहनुे उल्लेखछ।तर-
नगर प्रमखुको स्िकीय सचििका रुपमा अनधकृत स्तरको तलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री धनप्रसाद 
शमाालाई ननयकु्त गरी मानसकरु ३२०००।-कादरलेरु ४१६०००।– र उप  प्रमखु स्िकीय 

सचििका रुपमा सहायक स्तरको तलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी श्री कपील राज परुीलाई ननयकु्ती गरी 
मासीक रु १७००० का दरले रु २२१०००।– गरी जम्मा रु ६३७०००।-भकु्तानी भएको 
छ। 

 

67.  पदानधकारी थप सवुिधा:–  बागमती प्रदेश अधतगात स्थानीय तहका स्थानीयतहका पदानधकारी तथा 
सदस्यले पाउन ेसवुिधाका सम्िधधमा व्यिस्था गना बनेको नन, २०७५ (पवहलोसंशोधनसमेत) कोदफा 
३ (क) (१) मा स्थानीय तहका पदानधकारीहरुले अनूसूिी १ मा उल्लेख भएका सूविधा मार 
पाउने उल्लेख छ।साथै सोही ननको दफा १२ ले पदानधकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यको 
लानग कुनै सवुिधा ननधाारण गनुा पदाा यस ननमा तोकीएको सवुिधालाई अनधकतम मानेर आफ्नो 
अनधकार क्षेर नभर रहेर  आनथाक स्रोत तथा क्षमताका आधार मा ननधाारण गना सक्ने  व्यिस्था 
गरेको छ।जसअनसुार पदानधकारीहरुलाई पिं खिा िापतको रकम भकु्तानी ददन नमल्ने 
देचखदैन।्पानलकाले भौिर न ७१-२०७६।६।५ मा ५३ जना पदानधकारीहरुलाई पिा खिा 
िापत भकु्तानी भएको १०,६०,०००।–असलु गनुापने देचखएको रु. 1060000 

68.  चशषाक फरकपारी खिा - स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, 2074को दफा 73 मा खिा गने 
अचखतयारी र कायाविनध सम्बधधमा उल्लेख छ । साथै सोही ननयमको उपननयम ७ बमोचजम 
कायापानलकाले सभाबाट स्िीकृत नसमा र चशषाक बावहर खिा गना नपाउन े उल्लेख छ । 
नगरपानलकाले ननम्नानसुार स्िीकृत बेगर शीषाक फरक पारी खिा गरी अननयनमत भएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९५५११३ 

 गो.भौ.न/नमनत चशषाक रकम खिालेखेको 
९०९।०७७।२।१० भैपरीतथा अकचस्मक १,००,०००। खेलकु कायाक्रम  सम्मान परुुस्कार 
९८८-२०७७।३।८ मवहला सशत्तीकरण १९१५७०। सडक सरुक्षाको लागी सी.सी.टी.बी 

जडान 
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१०३०-२०७७।३।१७ नबनबध १४१३३४ बाटो ममात काया 
१०५९-२०७७।३।२१ नबनबध ७२०००। िडा को बैठक भत्ता 
१०६१-२०७७।३।२१ नबनबध १२६०००। िडा को बैठक भत्ता 
१११३-२०७७।३।२६ नबनबध १०७००० िडा को बैठक भत्तासञ्चार 
१११४-२०७७।३।२६ नबनबध १२१९९५। िडा को बैठक भत्तासञ्चार 
१११७-२०७७।३।२६ नबनबध ७२०००। िडा को बैठक भत्तासञ्चार 
११४५-२०७७।३।२९ अनसुधधान अिलकन 

भ्रमण 
२८७५८५। फनीिर र कयाालय सामाग्री  

४०४-२०७६।८।३० सेिा परामशा ४९९४६०। नभनडयो डकुमेधट्री ननमााण 
३९९-२०७६।८।३० करार किाारी 

पारीश्रमीक 
१५७८७००। पदानधकारी सनुबधा 

४०१-२०७६।८।३० स्थायी किाारी 
पारीश्रमीक 

१७५०४६९। पदानधकारी सनुबधा 

जम्मा ४९,५५,११३   
 तर कायाालयले सभाको स्िीकृती विपरीत रु ४९,५५,११३। बाषीक रुपमा एक 

चशषाकमा विननयोजन गरेको रकम अको चशषाकमा खिा गरेको पाईयो । यसरी ननयममा भएको 
ब्यिस्था बेगर सभाबाट कायाक्रम संशोधन तथा पररितान नगरी  वितरणमखुी कायाक्रममा हनुे 
खिालाई ननयधरण गनुा पदाछ । 

 

69.  कमािारीप्रोत्साहनभत्ता - स्थानीय सरकार संिालन नन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोचजम 
स्थानीय सेिा गठन, संिालन व्यिस्थापन, सेिाका शता तथा सवुिधा सम्बचधध आधारभतू नसद्धाधत र 
मापदण्ड संघीय काननु बमोचजमहनु,े दफा८६ (२) बमोचजम स्थानीय सेिाको गठन, संिालन तथा 
व्यिस्थापन सेिाको शता तथा सनुबधा सम्बचधध अधय व्यिस्था स्थानीय तहले बनाएको काननु 
बमोचजम हनुे व्यिस्था छ । त्यस्तै अथामधरालयको काया संिालन ननदेचशकाको पररच्छेद ७ को 
७.४.१ बमोचजम अनतररक्त समय र नबदाको ददन काम गदाा अथा मधरालयबाट नमसा स्िीकृत 
गराई मार खाजा  र खाना िापतको रकम भकु्तानी ददन ु पने र ७.४.१ को (५) बमोचजम 
प्रोत्साहन भत्ता खिुाउन समेत अथा मधरालयबाट स्िीकृनत नलन ुपने व्यिस्था  छ।स्थानीय तहले 
कानूनन बनाई यो बषा रु ७३२०९१५ कमािारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खिा लेखेको छ ।  

 

70.  िैदेचशकभ्रमण - भ्रमण खिाननयमािली, २०६४ को ननयम३(५) अनसुार पदानधकारी िा कमािारीले 
विदेश भ्रमण गनुा पदाा नेपाल सरकार मचधर पररषदले ननणाय गनुा पदाछ। कायापानलकाबाट नमनत 
2076।4।19 को ननणायबाट भारतको माउधट आि ुभ्रमण र २०७६।५।३० मा एक िषामा 
एक पटक प्रत्येक कमािारीलाई विदेश भ्रमण को खिा ददने ननणाय भएको देचखधछ । 
नगरपानलकाको आधतररक श्रोत लाई वििार गरी खिाको नमतव्ययीता र उपलव्धी लाई समेत 
मध्य नजर गरी ननणाय हनुपुने देचखधछ।नगरपानलकाले जनप्रनतनननध र कमािारी गरी ११ जनाको 
क्यानडा,मेचक्सको,अमेरीकाको नबकास ननमााणको अिलोकन भ्रमणमा नमनत २०६७।६।१ देखी 
२०७६।६।२८ जादाको प्लेन भाडा खिा बापत रु.२७,०९,३६६ खिा गरेको छ । िैदेचशक 
भ्रमाणमा खटाउदाँ ननयम अनसुार नेपाल सरकारको स्िीकृत नलईएको देचखएन । 

 

71.  सहयोग खिा :- स्थानीय सरकार संिालन नन, २०७४ ले संस्था, समूह, पिा, जारा, यारा, विरामी, 
संस्कृनत लगायतमा आनथाक सहायता ददन सक्ने कानूनी व्यिस्था गरेको देचखदैन । नगरपानलकाले 
यस िषा उत्सि महोत्सि,  धानमाक, सामाचजक, साँस्कृनतक प्रकृनतका कायामा रु.८,५०,०००। खिा 
गरेको छ । 

 

 भौ.न./नमनत कायाक्रम  रकम 

२५/२०७६/५/२४ नतज नबशेष कायाक्रम िाड नं ३ १०००००। 

३५२/२०७६/८/१५ कृष्ण जनमाष्टमी कायाक्रम िाड नं १०  १५००००। 
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४४०/२०७६/९/२० पिली भैरि पणुा जारा कायाक्रम २०००००। 
७२०/२०७६/११/३० तम ुल्होच्छार महोत्सब ४०००००। 

जम्मा ८५००००।  
72.  खेलकुद प्रनतयोनगता :- स्थानीय तह संिालन नन 2074  अनसुार नगरपानलकाले ददधाकानलन 

तथा प्रनतफलयकु्त योजना संिालन गनुापने व्यिस्था गरेको छ । नगरपानलकाले ननम्नअनसुार 
खेलकुद योजनामा खिा गरेको छ । 

 

 भौ.न./नमनत कायाक्रम रकम 

३३१/२०७६/८/२१ िाड नं १ खेलकुद कायाक्रम सामाग्री खरीद १२५०००। 

३८०/२०७६/८/२५ िाड नं ७ प्रथम मेयरकप फुटबल प्रनतयोनगता ६०००००। 

६७२/२०७६/११/१८ िाड नं १ मेरकप कराते प्रनतयोनगता ४०००००। 
३४५/२०७६/८/१५ नेटबल  प्रनतयोनगता खेलकुद सामाग्री खरीद १०२५११३। 

जम्मा २१५०११३।   

73.  कायाक्रम पररितान :- स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, 2074को दफा 73 मा खिा गने अचखतयारी 
र कायाविनध सम्बधधमा उल्लेख छ । साथै सोही ननयमको उपननयम ७ बमोचजम कायापानलकाले 
सभाबाट स्िीकृत नसमा,कायाक्रम र चशषाक बावहर खिा गना नपाउने उल्लेख छ ।न.पा.को बावषाक 
स्िीकृत कायाक्रम अनशुार दनलत क्षमता अनभबवृद्ध कायाक्रममा रु १९८०००। बजेट विननयोजन 
भएको छ । तर कायाालयले दनलत तथा लचक्षत बगाको सहभानगता नबना अधय नागरीकहरुको 
सहभानगतामा नेततृ्ि विकास तथा अधतरवक्रया कायाक्रम गरी भौिर नं. ३७४-२०७६।८।२३ 
मा रु १९८०००। खिा गरेको देखीधछ । त्यसैले कायाालयले कायाक्रम सञ्चालन गदाा प्रिनलत 
काननुको पालना गदै सभाबाट स्िीकृत नसमा,कायाक्रम र चशषाक अनशुार  दनलत तथा नसमाधतकृत 
बगाकै सहभानगतामा उननहरुकै आनथाक, सामाचजक रुपाधतरण तथा नेततृ्ि नबकास सम्बधधी 
कायाक्रमा खिा गने तफा  नबशेष ध्यान ददनपुदाछ । 

 

74.  पाररश्रनमक कर :- आय कर नन 2058 को दफा८(1)  मा प्राकृनतक व्यचक्तले िावषाक आयमा 
ननयमानसुार पाररश्रनमक कर नतनुापने व्यिस्था गरेको छ । कायाालयले ननम्नानसुार कमािारीलाई 
बावषाक तलि भत्ता भकु्तानी गदाा ननयमानसुार कर कवट्ट गरी भकु्तानी ददनपुनेमा १ % सामाचजक 
सरुक्षा कर मार कट्टी गरी भकु्तानी ददएको हदुा ननयमानसुार करयोग्य आयमा छुट पाउने नसनलङ्ग 
घटाई बाँकी रकममा १० % का दरले कर कट्टी गरेको छैन । अत: कर असलु गरी दाचखला 
गनुापने रु. 197266 

 कमािारीकोनाम 
s/of]Uo cfo s/ /sd hDdf sl6 af+sL 

s[i0f k|;fb ;fksf]6f 762489 56997.8 10821.33 46176.47 

s[i0f axfb\/ sj/ 768597 58219.4 12328.09 45891.31 

skLn k|;fn kf}8n 604959.6 25491.92 11831.64 13660.28 

;'o{gfy sf]O/fnf 497650 9265 7068.5 2196.5 

/d]z n'\O6]n 732916.4 51581 12087.04 39493.96 

sGrg vgfn 608609.6 26221.92 11297.78 14924.14 

dlngf zfSo 609471.6 26394.32 8921.884 17472.44 

/fwf s[i0f >]i7 505258 10025.8 7126.1 2899.7 

af;' k|;fb Gof}kfg] 505258 10025.8 7126.1 2899.7 

gf/fo0f zdf{ 522298 11729.8 7354.1 4375.7 

l;tfb]aL ;f]tL 522298 11729.8 7354.1 4375.7 

uLtf vgfn 505258 10025.8 7126.1 2899.7 

hDdf 7145063 307708.36 110443 197266   

75.  धयावयक सनमनत भत्तााः-आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४को ननयम 3६ (8) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीत पगुे िा नपगुेको जाँि गरी ननकासा तथा खिा गनुापने उल्लेखछ।नगरपानलकाको 
आ.ि. 076/077 मा विनभन्न नमनतमा बसेको धयावयक सनमनतको भत्ता बापतको रकम धयावयक 
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सनमनतका पदानधकारी बाहेक ४ जना कमािारीहरुले भौिर नं.976-2077।3।4 बाट रु 
53510 भकु्तानी नलएको देचखधछ।धयावयक सनमनतको ननिााचित पदानधकारीले मार भत्ता प्राप्त 
गनेमा सो भधदा बाहेका कमािारीलाई धयावयक सनमनत भत्ता उपलव्ध गराउने काया नमतव्ययी 
देचखएन । 

76.  विल भरपाई :- आनथाक कायाविनध तथा विचत्तय उत्तरदावयत्य ननयमािली 2070 को ननयम 
39(10) मा कायाालय प्रमूखले सरकारी रकम खिा लेख्न ुअनध त्यस्तो रकम खिा गना िा भकु्तानी 
ददन आिस्यक विल भरपाई संलग्न भए/नभएको तथा संलग्न कागजात अनसुार भकु्तानी ददन ररत 
पगुे िा नपगुेको जाँि गनुापने व्यिस्था रहेको छ । सो व्यिस्था विपररत कायाालयले ननम्नानसुार 
भकु्तानीमा आिस्यक कागजात तथा विल भरपाई नपगु भएको तथा कुनै भकु्तानी विल भरपाई नै 
पेश भएको छैन । अत: आिस्यक विल भरपाई पेश गनुापने रु. 

 

77.  बैठक भत्ता :-  अथामधरालयको काया संिालन ननदेचशका 2075 को बदुा नं 7.1.1 मा बैठक 
भत्ता प्राप्त गनाको लानग बैठकको स्पष्ट विषयिस्त ुिा कायायोजना हनुपुने, कायाालय समय भधदा 
अनध िा पनछ हनुपुने, एकै ननकाय िा अधतगातका पदानधकारी मार उपचस्थनत रहेको बैठक 
हनुनहनुे, कानून अनसुार गदठत सनमनतको बैठक तथा आमचधरत रुपमा सदस्य राख्न नहनुे तर 
विशेषज्ञता आिस्यक पने बैठकमा ३ जना सम्म आमचधरत भएको हनुपुने व्यिस्था गरेको छ । 
त्यस्तै स्थानीय सरकार संिालन नन २०७४ को दफा नं 73(6) मा प्रमूख प्रशासवकय अनधकृतले 
स्िीकृत बजेट खिा गदाा ननयनमतता, नमतव्यवयता, कायादक्षता, प्रभािकाररता र औचित्यता कायम 
गना आिस्यक व्यिस्था नमलाउनपुने व्यिस्था रहेको छ । नगरपानलकाले मानथ उल्लेचखत 
ननदेचशका बमोचजम बाहेको बैठकहरुमा समेत स्थानीय सरकार संिालन ननको दफा बमोचजम 
बैठक भत्ता नमतव्यवयता सम्िचधध कुनै कानूनी व्यिस्था नगरी भत्ता वितरण गरेको हदुा यस 
प्रकारको बैटक भत्ता वितरण कायालाई ननयनमत मान्न सवकएन । आगामी ददनमा सो कायामा 
सधुार गनुापदाछ । 

 

 प्रकोष तथा कोरोना ननयधरण कोष तफा   
78.  स्थाननय तहको आफ्नै बजेटबाट नबननयोजन रु 4 करोड 32 लाख १४ हजार र प्रदेश 

सरकारबाट रु. 12 लाख र अधय स्रोतबाट रु. ७ लाख ९६ हजार गरी जम्मा गरी  रु. 4 
करोड 52 लाख 11 हजार प्राप्त भएकोमा ननम्नानसुार रु 2करोड 82 लाख 82 हजार खिा 
भएको छ ।  

 

 

क्र सं चशषाक रकम 

१ राहत वितरण 10927750 

२ क्िारेधटाईन होचल्डन सेधटर ननमााण 398834 

३ जनशक्ती पररिालन भत्ता 8449803 

४ औषधी एंि उपकरण  5052553 

५ अधय 3453592 
जम्मा रकम 28282532  

78.1.  सोझै खररद सािाजननक खररद नन २०६३ को दफा ८(२) मा प्रनतष्पधाा लाई सीनमत हनुे गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुा हदैुन भन्ने व्यिस्था गरेको छ । सािाजननक खररद ननयमािली 
२०६४ को ननयम ८४.१ सािाजननक ननकायले स्िीकृत कायाक्रम र खररद योजना अनसुार बीस 
लाख रुपैयाँसम्म लागत अनमुान भएको मालसामान ननमााण काया िा जनुसकैु सेिा ननको दफा 
४० बमोचजम नसलिधदी दरभाउपर आव्हान गरी खररद गनुापने व्यिस्था छ । नगरपानलकाले 
ननम्नानसुार खलु्ला दरभाउपर तथा सोझै खररद  विनध माफा त औषनधजधय सामान खररद गरेको 
छ ।आगमी ददनमा खररद प्रकृयामा सधुार गनुापदाछ । 
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 गो भौ नं र नमनत सामानको वििरण आपूनताकतााको नाम रकम 

5/077.1.16 औषनधजधय सामाग्री रेड्स हेल्थकेयर प्रा.नल. 88200 

7/077.1.16 औषनधजधय सामाग्री लचुम्िनन हेल्थकेयर प्र नल 378550 

15/077.1.17 औषनधजधय सामानग्र शारदा नडचजटल प्रा नल 220548 

17/077.1.17 औषनधजधय समाग्री आशतोष मचल्टप्रपोज टे्रड प्रा नल 452250 

19/077.1.17 क्िारेनटाईन वकिेनको लानग सामान 
खररद  

गंगा मचल्टप्रपोज फाउधडेसन प्रा 
नल 

717606 

21/077.1.17 क्िारेधटाईन सामान खररद सरस्िनत वप्रचधटङ्ग प्रसे 366047 
जम्मा  2223201   

 प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम  
79.  प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम:- कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामदुावयक आयोजना 

(सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) कायाविनध, २०७६ अनसुार स्थाननय तहमा सूचिकृत बेरोजगार 
व्यचक्तलाई धयूनतम रोजगारी प्रत्याभतू गराउन एि सामूदावयक पूिााधारहरुको विकास माफा त 
नागररकको जीिनयापनमा सधुार ल्याउने उद्देश्यले यस गाउँपानलकानभर प्रधानमधरी रोजगार 
कायाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कायाक्रम अधतगात नगरपानलकाले गौरी गाउ नया ट्रयाक 
खोल्ने कायाको लानग सचुिकृत 532 जना िेरोजगार जनशचक्तमध्ये 26 जनालाई रोजगारी 
उपलव्ध गराईरु 480000 खिा लेखेको छ । जसको 95 प्रनतशत भौनतक प्रगनत भएको छ 
भने 100 विचत्तय प्रगनत भएको छ । उक्त खिािाट लचक्षत िगाले अल्पकानलन रोजगारी सजृना 
भए तापनन उक्त खिािाट कामको ददगोपना तथा ददघाकानलन रोजगारी सजृाना भएको देचखंदैन । 
त्यसैले ददघाकानलन रोजगारी शृ्रजना हनुे तथा ददगो आयोजना संिालन गनेतफा  कायाालयले ध्यान 
ददनपुने देचखधछ ।  

 स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रम  
80.  लक्ष्य प्रतनग:- स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाविनध) ननयमािली 

२०७६ बमोचजम कायााधियन हनुे स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रमको लानग यस 
स्थानीय तहलाई देहायअनसुार २पररयोजना संिालन गना रु ४३३१०००० बजेट प्राप्त भएकोमा 
रु. ३२३९१९५८ खिा भई 100 प्रनतशत भौनतक प्रगनत भएको छ । 

आयोजनाको नाम िडा नं 
विननयोचजत 

रकम 

कायााधियनप्रवक्रया खिा रकम प्रगनत 

उपभोक्ता 
सनमनत 

ठेक्का 
प्रवक्रया   भौनतक विचत्तय 

afv|f kfng s]Gb| 

b]vL jfnljsfif 

:s'n hfg] ;*s 

(nfg  1 100000 

उपभोक्तास
नमनत   1087874 १००. १००. 

krnLe}/j dfu{ 

;*s :t/f]pGGtL 1 1500000 

उपभोक्तास
नमनत   1633298 १००. १००. 

gfufh{'g lzjk'/L 

krnLe}/j k|j]z 

:jfut$f/ lgdf{)f 1 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   758069 ७०.२ ७०.२ 

zflGt ^f]n 

pkef]Qmf ;ldlt 

;+l#o  2 2500000 

उपभोक्तास
नमनत   2465205 ९१.०३ ९१.०३ 

Or+u'gf/fo)f 

dlGb/b]lv xNrf]s 

dlGb/x'b}+ j*F 

sfof{no l;dfgf 3 3250000 

उपभोक्तास
नमनत   3514299 १००. १००. 

z/)fk'/rf]s af^ 

b]j::yfg hfg] 

;*s :t/f]GgtL 4 2000000 

उपभोक्तास
नमनत   2174539 १००. १००. 

ldng^f]n ;*s 4 1000000 उपभोक्तास   1028169 ९५.०९ ९५.०९  
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:t/f]pHGgtL P+j 

(n lgdf{)f 
नमनत 

e}/j^F]n vfg]kfgL 

आयोर्ना 4 1900000 

उपभोक्तास
नमनत   2040399 ९९.४५ ९९.४५ 

kBf sf]nf]gL kfs{ 

lgdf{)f  5 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   1059210 ९५.६१ ९५.६१ 

Orf^f]n 

;fd'bflos ejg 

lgdf{)f  6 1500000 

उपभोक्तास
नमनत   1601619 ९८.८२ ९८.८२ 

ljld/]kfgL#f^ 

sNnfaf/L 

vfg]kfgL p=; 

vfg]kfgL of]hgf 6 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   1987196 ९६.९५ ९६.९५ 

^f}v]n vfg]kfgL 

cfof]hgf 6 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   1085188 १००. १००. 

kfv'/] rf}tf/f] 

lgdf{)f  8 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   1082026 १००. १००. 

yfKn] vfg]kfgL 

cfof]hgf  8 1060000 

उपभोक्तास
नमनत   ९८६०२४ ९७.२ ९७.२ 

/fhs'nf] dfu{ 

:t/f]GgtL 10 1000000 

उपभोक्तास
नमनत   1004420 ९३.१६ ९३.१६ 

xl/l;l$ dlGb/ 

kf^L lgdf{)f 5 2000000       ० ० 

खोपा टोल सडक 
स्तरउननती िडा 
नं. ४ 4 1500000       ० ० 

Icchangunarayna 
Mandir Halchowk 
Road construction 
Works 3 9000000   

ठेक्का 
प्रवक्रया ९१४४२४ १६.२७ १६.२७ 

Subhakamana 
Tole Hume Pipe 
and road 
upgrading Works 4 5000000   

ठेक्का 
प्रवक्रया ३४९७०४४ ९२.९३ ९२.९३ 

Setoghar 
Chauradhara Road 
Upgrading Works 8 5000000   

ठेक्का 
प्रवक्रया ४४७२९५५ ९६.४७ ९६.४७ 

  र्म्मााः 
4331000

0     32391958     

80.1.  स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाविनध) ननयमािली २०७६ को बदुा नं. 
६(घ) ननदेशक सनमनतले छनौट गरेका आयोजना स्िीकृतीका लानग स्थानीय तहमा लेखी पठाउन े 
र स्थानीय तहको स्िीकृती पश्यात योजना संिालन गनुापना व्यिस्था रहेता पनन यस कायाक्रम 
अधतगात ननदेशक सनमनतले सोझै योजना पठाएको देचखधछ ।जसले स्थानीय आिस्यकताको 
सम्िोधन नहनुसक्ने भएकाले नगरपानलकाले यस्ता आयोजना संिालन गदाा ननयमानसुार प्रकृया 
अिलम्िन गरर प्रभािकारी योजना छनौट हनुे पद्धनतमा ध्यान ददनपुदाछ ।  

 प्रदेश पूिााधार साझेदारी कायाक्रम  
81.  लक्ष्य प्रतनग:-प्रदेश पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रम (संिालन कायाविनध) ननयमािली २०७६ 

बमोचजम कायााधियन हनुे प्रदेश पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रमको लानग यस स्थानीय तहलाई 
देहायअनसुार पररयोजना संिालन गना रु.५६४१०००० बजेट प्राप्त भएकोमा रु.४०१६४८३८  
खिा भई प्रनतशत विचत्तय प्रगनत भएको छ । यस सम्िधधमा ननम्नानसुार व्यहोरा देचखयो। 
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आयोजनाकोनाम िडा नं 
विननयोचजत 

रकम 

ल.ई कायााधियनप्रवक्रया खिा रकम प्रगनत 

  
उपभोक्ता
सनमनत 

ठेक्का 
प्रवक्रया   भौनतक विचत्तय 

uf}/L ^f]n af^f] (nfg 

tyf l/ ]̂lg~ jfn lgdf{)f 

ug]{ gu/:lt/o  1 1000000 1408340 

उपभोक्ता 
सनमनत   1368208 ९७.१५ ९७.१५ 

;fgf]eof{~ ltg#/] dfu{ 

:t/f]pGgtL 2 800000 868137 

उपभोक्ता
सनमनत   868312 १००. १००. 

;fgf]eof{~ l;n)*F]n 

vfg]kfgL cfof]hgf j*F 

g+ 2 2 3000000 3259620 

उपभोक्ता
सनमनत   3176863 ९७.४६ ९७.४६ 

k|b]z k'jf{wf/ ljsf; 

of]hgf cGtu{t of]hgf  

kfrwf/f vfg]kfgL 

l*kaf]l/~ 3 1380000 1499887 

उपभोक्ता
सनमनत   1157893 ७७.२ ७७.२ 

/fgLkf^L ;+/If)f tyf 

lgdf{)f 4 1000000 1093724 

उपभोक्ता
सनमनत   1094731 १००. १००. 

a;]n ^f]n  b]vL ^fj/ 

rf]s lg:sg] ;*s sfnf] 

kq]  5 1800000 1965137 

उपभोक्ता
सनमनत   1955110 ९९.४९ ९९.४९ 

cfb]Zj/ kfs{ ;+/If)f 

tyf ;'wf/ 5 5000000 ४८५९५३९।०३ 
उपभोक्ता
सनमनत   ३६३७१४२।८६ ७४.८४ ७४.८४ 

l;$]Zj/ ;fd'bflos ejg 

lgdf{)f 6 1000000 1082310 

उपभोक्ता
सनमनत   688443 ६३.६१ ६३.६१ 

a}/]gL ^f]n vfg]kfgL 

Joa:yfkg tyf lj:tf/  7 2500000 2694688 

उपभोक्ता
सनमनत   1963634 ७२.८७ ७२.८७ 

yfKn] vfg]kfgL ^f~sL 

lgdf{)f  8 1580000 2846890 

उपभोक्ता
सनमनत   2767142 ९७.२ ९७.२ 

#§]vf]nf le/sf]^ yfKn] 

af^f] l;df{)f j*f g+8 8 3000000 3234226 

उपभोक्ता
सनमनत   2975271 ९१.९९ ९१.९९ 

led('~f a[xt vfg]kfgL 

आयोर्ना s|dfut 8 5000000 4999581 

उपभोक्ता
सनमनत   3093021 ६१.८७ ६१.८७ 

s]Gb| axfb'/sf] #/b]vL 

k`rsGof hfg] ;*s 

:t/f]GgtL  9 1500000 1455000 

उपभोक्ता
सनमनत   1627536 १००. १००. 

dbge)*/L O)*f]/ v]ns'b 

ejg lgdf{)f s|dfut 7 1900000   

उपभोक्ता
सनमनत   ० ० ० 

Or+u'gf/fo)F art tyf  

¥)F ;fd'bflos s[lif 

jhf/ ejg lgdf{)F 3 950000   

उपभोक्ता
सनमनत   ० ० ० 

Bhakrapalan Kendra-
Balbikash School Road 
Upgrading Works 1 5000000     

ठेक्का 
प्रवक्रया ३००५५२६ ८५.७२ ८५.७२ 

Saranpur Road Upgrading 
Works. 4 5000000     

ठेक्का 
प्रवक्रया ४२४३४७१ ९९.९७ ९९.९७ 

Sanobharyang-Tinghare 
Marga Road Upgrading 
Works. 2 5000000     

ठेक्का 
प्रवक्रया ४०२९६३८ ९९.६७ ९९.६७ 

Icchangunaryan Samudayik 
Krishi Bhawan Nirman 3 5000000     

ठेक्का 
प्रवक्रया ३०५४०३९ ७९.०२ ७९.०२ 

 Samudayik Bhawan 
Nirman Nagarjun 7. 7 5000000     

ठेक्का 
प्रवक्रया ३०९६००० ६१.९२ ६१.९२ 

 

र्म्मााः 56410000 26407540 

  

40164838   

 

 
81.1.  धरौटी कट्टा नभएको :- कायाालयलेसानो भयााङ्ग नतनघरे मागा सडक स्तरोउन्नती कायाको ननमााण 

िापतको वप नस विल्डसा एण्ड सप्लायसालाई भ्याद बाहेक गो भौ नं ५ र ८ बाट 
रु.3572658.93 भकु्तानी हदुा ननयमानसुार धरौटी नभएको हदुा धरौटी कट्टी नभएको रु. 178663 

81.2.  नभमसेनस्थान बहृत खानेपानी योजनाको कायासम्पन्न प्रनतिेदनको आधारमा रु. 3093021.75 
को पवहलो रननङ्ग विल बापतको रु. 2746500 भकु्तानी हदुा अनग्रम कर बापत रु. 15880 
र पाररश्रनमक ज्याला बापतको सा सू कर कट्टी बापत रु. 19067 गरी कुल 34947 कट्टी 
नगरी भकु्तानी भएको हदुा असलु गरी दाचखला गनुापने देचखएको रु.  34947 

81.3.  सानो भयााङ्ग नतनघरे मागा स्तरोउन्नती सम्पन्न गरे िापत नसलण्डोल टोल उपभोक्ता सनमनतले पेश 
गरेको ओम बदु्ध इचधजननयररङ्ग प्रा नल लाई रु 420174, वप वप आर सप्लायसाको रु 
330864 को भकु्तानी मा अनग्रम कर कट्टी िापत रु. 9969 र पाररश्रनमक ज्याला िापत रु 
141600 को  सा.स ुकर िातप रु 1416 गरी कुल 11385 कवट्ट गनुापनामाा रु 5187 6198 
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मार कट्टी गरी गो भौ नं 16/077.3.29 बाट भकु्तानी ददएको छ । अत: कम कट्टी भएको 
रकम असलु गरी दाचखला गनुापने रु. 

81.4.  पाँिधारा पूरानो नडप िोररङ्ग भिन ननमााण कायाको लागी रु.११५७८९३ सम्झौता भई कायाालयले 
रु.1036314 र उपभोक्ता सनमनत ले जनश्रमदान बापत रु.१२४७७३ अथाात (10.5 प्रनतशत 
अंश) व्यहोने गरी सम्झौता भएकोमा गो भौ नं 24/077.3.31 बाट रु.1042103 भकु्तानी 
हदुा उपभोक्ता सनमनतको अंश कट्टा गरी कायाालयले रु.1033420 भकु्तानी ददनपुनेमा 
रु.१०४२१०३  भकु्तानी ददई रु 8683 बढी भकु्तानी भएको हदुा बढी भकु्तानी भएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8683 
82.  अनगुमन :-प्रदेश आनथाक कायाविनध ननयमािली २०७५ अनसुार अनदुानबाट संिालन हनुे योजनामा 

उक्त योजना समापन पश्यात अनगुमन गरी त्यसको प्रभाकाररता सम्िचधध अध्यनन गरी प्रभाि 
समेत उल्लेख गरी अनगुमन प्रनतिेदन पेश गनुा पने व्यिस्था गरेको छ । तर नगरपानलकाले यस 
िषा अनदुानमा संिानलत विनभन्न कायाक्रम संिालन गरेको छ । यस प्रकारका अनदुानका काया 
विगत िषा पनन प्रदान गररदै आएको अिस्थामा सो कायाक्रम कनत प्रभािकारी भयो सो समिधधी 
अनगुमन गरी बास्तविक प्रनतिेदन पेश गनुापदाछ । साथै सालिसाली रुपमा अनदुान अनभलेख 
अध्धािनधक गरी दोहोरो अनदुान नबतरण हनुबाट रोक्नपुदाछ।  
 सामाचजक सरुक्षा तफा   

83.  सामाचजक सरुक्षातफा ाः-सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम संिालन कायाविनध, २०७२ले लाभग्राहीको नाम 
दताा र निीकरण, लगत कट्टा तथा भत्ता वितरण लगायत यस सँग सम्बचधधत विविध व्यिस्थाहरु 
गरेको छ।यस िषा गाउँपानलकाले ५ िडाको सामाचजक सरुक्षा भत्ता वितरणका लानग रु. 
81599200 ननकासा प्राप्त गरेकोमा रु.73399000 को भत्ता वितरण गरी बाँकी रु. 
8417400 संचघय कोषमा वफताा गरेको छ । सामाचजक सरुक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा देचखएका 
व्यहोराहरु देहाय बमोचजम छन:्-  

83.1.  सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायाविनध, २०७५ले लाभग्राहीको नाम दताा र निीकरण, लगत 
कट्टा तोवकएको नमनत नभरै पररियपर अननिाया रुपमा निीकरण गरी सामाचजक सरुक्षा भत्ता 
वितरण गनुा पने, प्रत्येक बषा लगत अध्यािनधक गरी लाभग्राहीको संखया यवकन गनुापने, भत्ता 
वितरण गदाा बैंक माफा त भत्ता वितरण गनुापने, सामाचजक सरुक्षा कायाक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चलान गना ननयनमत रुपमा अनगुमन गनुापने, केचधद्रकृत सूिना प्रणालीमा प्रविष्टी गरर अधािनद्यक 
गने चजम्मेिारी सामाचजक सरुक्षाको अचखतयारी पाउने सम्िचधधत स्थानीय ननकायको हनुे व्यिस्था 
गरेको छ।अत लाभग्राहीको वििरण अध्यािनधक गनुापदाछ ।  

84.  डी पी आर खिा –बजेट व्यिस्था भई कायााधियन हनुे आयोजनाको मार गरुुयोजना डीपीआर 
लगायतको अध्ययत गरी प्रनतिेदन तयार गनुा पदाछ । यस स्थानीय तहलेगत विगत िषामा 
स्िीकृत बावषाक कायाक्रम अनसुार विनभन्न ननमााण काया नड वप आर विनभन्न परामशादाताबाट गराई 
कायाालयमा पेश गरेको विगत बषाको प्रनतिेदनबाट देचखधछ । यसरी तयार गररएको प्रनतिेदनको 
चजधसी आम्दानी बाँनध चजधसी दाचखला गनुापदाछ । साथै उक्त ननमााण कायाको नड वप आर लाई 
नगरपानलकाले प्राथानमकता ननधाारण गरर कायााधियनमा ल्याउनपुदाछ ।  

85.  पेश्की बाकँीाः आनथाक कायाविनध ननयमािली,2076 को ननयम 73(3) मा आनथाक िषाको अधत्य 
सम्ममा पेश्की फर्छ्यौट गनुापने व्यिस्था रहेकोमा कुल पेश्की रु 6279446 रहेकोमा  
ननम्मानसुार म्याद ननाघेको रु 2100000.00 रु म्याद नाघेको रु 4179446 रहेको छ । 
म्याद नाघेको पेश्की रु. 

 

 

४१७९४४६ 
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नस.नं. 
पेश्की नलन ेब्यक्ती, फमा िा 

कम्पनीको नाम 

फर्छ्यौटको अचधतमम्याद 

िाल ुिषाको पेश्की 

म्याद नाघेको म्याद ननाघेको 
१ वहराविल्डसा एण्ड सप्लायसा १०/२७/२०७६ २४१२४२ ० 

२ दोलखानभमेश्वर कधस्ट्रक्सन ११/०८/२०७६ १००९८२७ ० 

३ फ्यूिरल्याण्ड कधस्ट्रकसन १२/२३/२०७६ ३४७५०० ० 

४ नड.के.। नब. एस. विल्डसा जे. भी. ०४/०८/२०७७ ० १०००००० 

५ नेपालविद्यतु प्रानधकरण १२/०५/२०७६ १०००००० ० 

६ नेपालविद्यतु प्रानधकरण १२/१९/२०७६ ३००००० ० 

७ नेपालविद्यतु प्रानधकरण ०२/२८/२०७७ १२५६४२७ ० 

९ रामेश्वरबढुाथोकी ०७/१४/२०७६ १७५००० ० 

१० विश्वकरलामा १२/२५/२०७६ २४९४५० ० 

११ रामिधद्रलामा ०२/०४/२०७७ -४००००० ० 

१२ सयुानाथकोइराला ०४/०८/२०७७ ० ५०,००० 

१३ सयुानाथकोइराला ०४/०८/२०७७ ० १००००० 

१४ सयुानाथकोइराला ०४/०८/२०७७ ० ५०,००० 

१५ रामिधद्रलामा ०४/१९/२०७७ ० ४००००० 

१६ अनषुानसग्देल ०४/२५/२०७७ ० ५००००० 

कुलजम्मा   ४१७९४४६ २१०००००  
86.  बेरुज ुतथा सम्पररक्षणाः स्थानीय सरकार सञ्चालन नन, २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजू फछ्र्यौट 

गने व्यिस्था गरेको छ।सोही ननको दफा८४(२)(घ) बमोचजम िेरुजू फर्छ्यौट गने, गराउने काम 
कताव्य प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको हनुे व्यिस्था गरेकोछ।नगरपानलकाले गत िषासम्मको 
बेरुजूको अद्यािनधक चस्थनत सम्बधधी वििरण उपलब्ध गराएको छैन।बेरुजकुो वििरण अद्यािनधक  
गरी ननयमानसुा र बेरुज ु फर्छ्यौट गनुा पदाछ।अद्यािनधक िेरुजकुो वििरण पेश नगरेता पनन 
कायाालयले गत िषासम्मको बेरुजूमध्ये ननम्नानसुार रु.419675 फर्छ्यौट गरी लेखा परीक्षण 
डोरमा सम्परीक्षणको लानग अनरुोध गरेकोमा सम्परीक्षण भएको छ।  

 
आ.ब. दफा बेरुजूको संचक्षप्त ब्यहोरा रकम सम्परीक्षणको आधार 

सं.प.को लानग 
पेश भएको 

रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

075/76 75 विनभन्न कायाालय सामग्रीको 
चजधसी दाचखला नभएको 

377475 चजधसी दाचखला 
भएको प्रमाण पेश 
गरी सं.प.लाइा 
अनरुोध भएको । 

377475 377475 

075/76 76 क्षयरोग विरामीको पोषण 
कायाक्रमको भरपाइा तथा 
ढुिानीमा प्रयोग भएको गाडीको 
भरपाइा नभएको । 

11600 भरपाइा पेश गरी 
सं.प.लाइा अनरुोध 
भएको । 

11600 11600 

075/76 87 डट्स विरामीलाइा औषनध सेिन 
बापतको अनगुमन खिा सम्बधधी 
प्रमाण पेश नभएको । 

30600 अनगुमन सम्बधधी 
प्रमाण पेश भएको । 

30600 306000 

  जम्मा: 419675  419675 419675   
87.  अनगुमनाः गत िषाको प्रनतिेदनमा आयोजना कायााधियन, सोझै खररद, नबलभरपाई, से्रस्ता पेस 

नभएको, बैङ्कसमायोजन, अनग्रमकर, बढी भकु्तानी, कर िीजक लगायतका व्यहोरा औलं्याइएकोमा यो 
िषा पनन सधुार गरेको पाइएन। बेरुजू व्यहोरा पनुरािचृत्त नहनुे गरी काया सम्पादन गनुापने 
देचखधछ।  
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अनुसुर्च १ 
पाललकाको संर्चि कोर्को वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः बागमती 

-रु हजारमा_ 
क्र. सं. 

 

 

 

स्थानीयति 

 

 

 

जर्ल्िा 
 

 आय 
 

 

र्म्मा आय 

  

 

मौज्दात 
गतवषकुोजर्म्मेवारी संघ तथा 

प्रदेशअनजदान 

रार्स्व वाडफाड आन्तरीक 
आय 

अन्यआय चािजखच ु पूूँर्ीगतखच ु अन्यखच ु र्म्माखच ु

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (1+६-१०) 

1.  नागार्जनु काठमाण्डौ 157334 418138 293159 39076 215362 965735 367203 400128 193430 960761 162308 

 

 

बेरुज ूबगीकरण (ववतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र अतर् कारोबार)                        अनुसुर्च २ 

२०७६।७७         -रु हजारमा_ 

l;-g_- lhNnf 

स्थाननय 
तहको 
नाम 

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jf_sL a]?h" 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अशलु 
गनुापने 

ननयनमत गनुापने पेश्की 
सैदा
चधतक  

लगनत सैदाचधतक  लगती ;}bflGts nutL 

अननयलमतभ
एको 

प्रमार्काग
र्ातपेशनभ

एको 

रार्स्विगत
जर्म्मेवारीन

सारेको 

सोधभनांन
लिएको 

र्म्मा कमचंारी अन्य र्म्मा 

१ 
काठमाण्डौ 

नागार्जनु न 
पा 91 44 36015 0 7 6708 91 37 २९३०7 2188 15691 7249 0 0 22940 425 3754 4179 

 

 बेरुजकुो अध्र्ावर्धक अवस्था         अनुसुर्च ३ 

                                      २०७६।०७७                                         -रु हजारमा_ 
 

क्र 
स 

स्थाननय तह चजल्ला गत बषा 
सम्मकोबाकँी 

समायोजन सं प को 
अनरुोधभएको 

रकम 

सम्परीक्षण 
भएकोरकम 

कारिाही 
गनाबाँकी रकम 

गत िषासम्मको 
बाँकी 

यो बषाको थप ५८ औ 
प्रनतिेदनसम्मको 

बाँकी 

५८ औ प्रनतिेदनसम्मको 
बाँकी मध्ये पेश्की 

1 नागार्जनु काठमाण्डौ 188804 0 420 420 0 188384 31259 219643 9497 

 

 


