
 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७८ 

भेरी नगरपातलका 
जाजरकोट 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 
 

प.सः २०७८।७९ 
च.नः  १८४                                                                   तमतिः २०७८।5।4 
 

 
 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री नगरप्रमखु ज्रू्, 

भेरी नगरपातलका, जाजरकोट  । 

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

 

 

 

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

       नारार्र् एम.सी. 
(नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  
तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

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

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपर्िम प्रदेश ) 
पर संखर्ाः २०७८।७९ 

च.नं. १८५          तमतिः २०७८।०५।०४ 

र्वषर्ः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

श्री नगरप्रमखु ज्रू्, 

भेरी नगरपातलका, जाजरकोट  । 

 

        कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले भेरी नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि 
प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.     लेखापरीक्षर्बाट रु ३ करोड ४८ लाख १३ हजार बेरुज ूदेर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रु ७ लाख ७३ हजार, प्रमार् कागजाि 
पेश गनुापने रु ३१ लाख ९० हजार तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड ६४ लाख ७८ हजार  पेश्की बाँकी रु १ करोड ३९ लाख ५८ हजार 
रहेको छ।   
२.     लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।१६ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिकृर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजािका आधारमा फछ र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ३३ (िेर्त्तस) को र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३.    आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ।र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग 
हामी स्विन्र छौं।त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं ।लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् 
प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम सही र 
र्थाथा हनु े गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु 
र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 

मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनर्िििा भने हदैुन।र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ै
फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ।  
  
                                                                                             (नारार्र् एम. सी.) 

नार्ब महालेखापरीक्षक

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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श्री भेरी नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

पररचर्ः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स नगर पातलकाको स्थापना भएको हो 
। स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ ।र्स नगरपातलका अन्िगाि १३ वडा, ६८ सभा सदस्र्, २१९.७७ वगा र्कलोतमटर क्षरेफल िथा 
३३ हजार ५१५ जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स नगरपातलकाले 
र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको 
आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था 
तनम्नबमोर्जम रहेको छ।  

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम 

 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  ६९६७२४८३.३ १ चाल ुखचा 
३७५११५६९३.
९९ 

३७५११५६९३.
९९ 

 
क) नगद   २ पूजँीगि खचा १०८९९१४१३ १०८९९१४१३ 

 
ख) बैँक  

६९६७२४८३.
३  ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी   

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  

७८०६९५४९.१
९ 

 
क) ऋर् भकु्तानी   

 
क) आन्िररक राजस्व 

988१798.8
३   

ख) ब्र्ाज भकु्तानी   

 
ख) राजस्व बाँडफाडँ 

६8१877५०.
३६   

ग) अन्र् भकु्तानी   

 
ग) अन्र् आर्   ४ लगानी  १३३१८१७७० 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  ३७९३३६००० 
 

ऋर् लगानी   

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 

११७६००००
०   

शेर्र लगानी   

 
ख) सशिा अनदुान 

२४७६३६००
०   

अन्र् लगानी १३३१८१७७० 
 

 
ग) समपूरक अनदुान ९१०००००  ५ धरौटी र्फिाा   

 
घ) र्वशेष अनदुान ५००००००  ६ जनश्रमदान र्फिाा   

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  १०३८०००० ७ कोष र्फिाा   

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान १०३८००००  ८ मौज्दाि  ६१८००१५८.५ 

 
ख) सशिा अनदुान    

क) बैँक मौज्दाि ६१८००१५८.५ 
 

 
ग) समपरुक अनदुान    

ख) नगद मौज्दाि   

 
घ) र्वशेष अनदुान   ९ शसिा अनदुान र्फिाा   

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त   १० गि बषाको बढी अल्र्ा   

६ अन्र्   ११ जनश्रमदान मौज्दाि   

 
क) के्षरीर् शहरी र्वकास र्ोजना   १२ धरौट मौज्दाि १३५३७५८ १३५३७५८ 

 
ख) सडक बोडा नेपाल   १३ कोष खािाको मौज्दाि   

 
ग) पर्ाटन बोडा नेपाल       

 
घ) एन एन एस डब्ल ुए       

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर्       

८ जनसहभातगिा (नगद)       
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९ 

र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
  १३३१८१७७० 

    

       

सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम ८४४०९५६०      

स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदार 
कार्ाक्रम १०६४४२५५      

बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रम ९११९६०      

रार्िर् पररचर् पर िथा 
पर्िकरर् कार्ाक्रम चाल ु ८९४४१५      

रार्िर् पररचर् पर िथा 
पर्िकरर् कार्ाक्रम चाल ु २०१०३५      

पर्ाटन पूवााधार र्वकास आर्ोजना  १९६९१००      

प्रदेस सरकार चाल ुअनदुान  १७४१९३७९      

प्रदेस सरकार पुरँ्जगि अनदुान  ७७६५७९५      

मखुर् मर्न्र िथा मन्रीपररषद्को 
कार्ाालर्  ९९७१००      

मखुर्मर्न्र रोजगार कार्ाक्रम  ६२७०३५८      

भतूम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर्  १६९८८१३      

१० धरौटी आर् १३५३७५८ १३५३७५८ 
    

११ लगानीको सावँा र्फिाा       

१२ अन्र् र्वर्वध आर् ८४४९२३३ ८४४९२३३ 
    

 
जम्मा 

 

६८०४४२७९३.
४९ 

 
जम्मा 

 

६८०४४२७९३.
४९ 

गि वषाको मौज्दाि मध्रे्को स्थानीर् र्वपद कोष मौज्दाि रकमको रु ८९०१९५ आर् खण्डको अन्र् र्वर्वध आर्मा 
रार्खएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  
 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  वैक र्हसाव तमलानः पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार पातलकाको खचा खािामा असार 
मसान्िको मौज्दाि रु. ११४७९३२६६ रहेकोमा खािा बन्द गदाा रु ६१८००१५८ मौज्दाि रहेको 
पाइर्ो । साट्न बाकी चेकको प्रस्ट र्ववरर् उपलब्ध हनु नसकेको कारर् वकै र्हसाव तमलान 
राम्रोसङ्ग गना नसर्कने अवस्था देर्खर्ो ।  

 

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

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

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाकँी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गनुापनामा आतथाक वषा समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचा खिामा रु. २३२४३६१३, पजुीगि 
खचा खािामा रु. ९१५४९६५३ समेि गरी रु. ११४७९३२६६ मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

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

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

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको ६३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ८ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा १४ अनसुार नागररक 



4 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको 
पाईएन । 

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

• तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु २७५३६५३० 
िलब खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

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

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

 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

4.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलकामा उप प्रमखु श्री भावना भण्डारीले तमति २०७६।३।१० गिे रु. ४४ करोड ५९ लाख 
१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।११ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।३।२० मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने 
अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी 
पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

5.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो बषा रु. ३ करोड अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा रकम कार्ापातलकाको तमति 
२०७६।८।२४ को तनर्ार्बाट पजुीगििफा  रु. २८०७५७७७ बजेट व्र्वस्था गरी खचा गरेको छ 
। बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

6.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षपेर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षरेगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् 
िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर 
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१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमा लगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

7.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षरेगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादात्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन 
गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

8.  गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोर्जम चाल ुबषाको 
बजेटले नखाम्ने गरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र सम्बर्न्धि कोष िथा 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी बाकँीको तबबरर् प्रमार्ीि गरी राख्नपुने 
व्र्बस्था छ । गो भौ २६ तमति २०७६।६।१४ मा तरभवुन मार्व लाइ छुट पाठ्यपसु्िक अनदुान 
वापि रु. ८०६०० भकु्तानी ददन बाकँी रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमार्ीि गराएको 
आधारमा र्ो बषा (२०७६।७७) को बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था नगरेको 
अबस्थामा समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पाइर्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने गरी र्ोजना एवं 
कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाकँी रहेको देर्खएकोले 
बार्षाक बजेटले बहबुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनु े
गरी खचा नगना व्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८०६०० 

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

क्र.स.स बजेट उपर्शषाक 

कुल 
खचा 

चौमातसक खचा 
प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

 

पूरँ्जगि खचािफा  १४८ 

३४५ 

७४५ 
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३५ 

  प्रतिशि 
 ३.९ १८.३ ८.२ ६९.६ 

 पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु. १४८३४५७४५ तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु. ५७९६५३४ अथााि ३.९ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु. २७१५७६५५, अथााि 
१८.२ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु. ११५३९१५५६,, अथााि ८.२ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको 
छ । र्सरी न ैआषाढ मर्हनामा मार रु. १०३१९८६३५ अथााि ६९.६ प्रतिशि खचा देर्खनलेु 
आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि 
कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

10.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 
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क्र.स क्षरे बजेट खचा 

खचा प्रतिशि  

जम्मा खचाको 
िलुनामा 

१ आतथाक र्वकास १४४५३००० १२१८०९३५ ८४.२८ 

२ सामार्जक के्षर  २७२३४७४०० २२३१०५५२८ ८१.९२ 

३ पूवााधार र्वकास के्षर ८२३१७८०० ६१५३४७९० ७४.७५ 

४ र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन ५०३७५६१६ ४३०९९९०४ ८५.५६ 

५ कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा १६६२११९६६ १४४१८५९४९ ८६.७५ 

जम्मा ५८५७०५७८३ ४८४१०७१०६ ८२.६५ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् कार्ासञ्चालन िथा प्रशासतनक खचामा 
सबैभन्दा बढी ८६.७५ प्रतिशि र पूवााधार र्वकासमा सबै भन्दा घटीमा ७४.७५ प्रतिशि रहेको छ 
। 

11.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु ९८८१७९८ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु ४५७९०३७५० समेि रु ४६७७८५५४८ आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 
३७५११५६९३ र पूरँ्जगि िफा  रु १०८९९१४१३ गरी रु ४८४१०७१०६ खचा भएको छ । 
खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा २.०४ प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु 
३४७९२०० खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को ३५.२ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त 
भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ८१.९२ प्रतिशि चाल ुर २३.८ प्रतिशिमार 
पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा 
न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त 
अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

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

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी २५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा ९५ 
 

१५ ३ ९ १०  

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

13.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु े व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि ६३ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म ५५ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि ८ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। 
दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको 
समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी सेवा 
प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

14.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा ५९ जना कमाचारीहरु करारमा राखी 

 

 

 

 



7 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

रु. १४६१८४७३ खचा लेखेको छ ।  

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

सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सर्कन े व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको 
र्वतभन्न १७ पदमा ३० जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु. ८०६६७४३ भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

८०६६७४३ 

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

प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

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

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

१३ 

 

१३ ११ २ 

 

 

17.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेब्र्वस्था अनसुार १७ वटा 
ऐन, ३ वटा तनर्मावली र २२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा  १९९४ 

मतृ्र्दुिाा २०७ 
बसाईसराई दिाा ८७ 

र्ववाह दिाा ३२१ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा २ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपर ेसडक तनमाार् ० 

कालोपर ेसडक ममाि ० 

ग्राभेल सडक तनमाार् ० 

ग्राभेल सडक ममाि ० 

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

 

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

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

११ १६ ३७ ४० ५१ १५५ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु ३० हजारदेर्ख २ करोड ५५ लाख सम्मका जम्मा 
१५५ वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार ११ वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्
। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वष ै भरर र्ोजना 
व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी 
नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १७ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली, २२ वटा कार्ार्वतध, 
८ वटा तनदेर्शका लगार्ि जम्मा ५५ वटा काननु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  ।  

 

20.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाकी १ र र्ो बषा थप भएको ७ गरी कुल ८ र्ववाद दिाा भएकोमा सबै बाँकी देर्खन्छ 
। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

21.  स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – कर्ााली प्रदेशस्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप 
प्रमखुले स्वकीर् सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउन े व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूिी गना नहनु े
उल्लेख छ । िर नगर प्रमखुको स्वकीर् सर्चवका रुपमा ना. स.ु स्िर िलब भत्ता भकु्तानी हनुे गरी 
श्री राजेन्द्र र्ववस पनुलाई तनर्कु्त गरी मातसक रु. २८२०० का दरले रु. ३६६६०० भकु्तानी 
भएको अतनर्तमि रु 

 

 

 

 

 

 

३६६६०० 

22.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नपेालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउन ेसरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली प्रदेशसंसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु. ३४७९२०० सरु्वधा वापि भकु्तानी 
भएको छ । 
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तस.नं र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडाअध्र्क्ष१३ 
जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ८ 
जना 

सभाका सदस्र् 
४५  
जना 

जम्मा 

१ िलब १०२००० ९०००० ७८०००० २६४००० ८१००००  
२ बैठक भत्ता १२००० १२००० ४६८००० ९६००० 

  

३ र्ािार्ाि खचा १२००० ९००० ८१००० ३८४०० २२८०० 
 

८ चाडपवा खचा ३४००० ३०००० २६०००० ८८००० २७०००० 
 

 जम्मा 
१६०००० १४१००० १५८९००० ४८६४०० ११०२८०० 

३४७९२०० 

  
23.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 

सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा  रु. ७९४४३५ आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा खचा 
लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

24.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरर्मखुी 
खचालाई तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा 
दीघाकालीन पजुी तनमाार् हनु े कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाट नाफा कमाउने उदे्दश्र्ले स्थार्पि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबाजतनक रुपमा 
तनशलु्क वा न्र्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सतुनर्िि हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा 
देहार्अनसुारका ४ नाफामूलक संस्थाको कार्ाालर् व्र्वस्थापन खचामा लातग रु. ९७७६६७  अनदुान 
उपलब्ध गराएको छन।िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोर्जम सेबा प्रबाह हनुे सतुनर्िि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

१ भेरीमातलका फलफूल िथा नसारी फमा र्वरुवा उत्पादन िथा  खररद गनाका 
लातग 

६००००० 

२ खड्का बहउुदे्दशीर् िरकारी फमा सामग्री खररदको लातग २१०००० 

३ तबखा नसारी नसारी तनमाार् ६०००० 

४ कोशेरी तरवेर्ी नसारी फमा सामग्री खररदको लातग ५७६६७ 

४ नहकुल घार तनमाार्िथा मौरी पालन घार खररद ५०००० 

र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ ।  

 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

25.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 
िहमा प्राप्त हनु ेसमपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा 
र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ 
असार मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन 
।पातलकाले उक्त रकम रु २७७५९६७४ तमति २०७७।०६।०४ गिे मार र्फिाा गरेको रहेछ ।  
अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाँकी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  २४७६३६००० २२१३००२९६ २६३३५७०४ 

 र्वषेश ५०००००० ३५७६०३० १४२३९७० 

 समपरुक ९१००००० ९१००००० ० 

 समातनकरर् १९७१९९०८२ १६८००२६०६ २९१९६४७६ 

 अन्र् ९९०३०३२५ ९९०३०३२५ ० 
प्रदेश सरकार शसिा  ७४००००० ७४००००० ० 

 र्वषेश १२०५३८९ १२०५३८९ ० 

 समपरुक ८८१३९९० ८८१३९९० ० 

 समातनकरर् १०३०८००० ९८२१९२८ ४८६०७२ 
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 अन्र् १०४६१७०८ १०४६१७०८ ० 

 जम्मा ५९६१५४४९४ ५३८७१२२७२ ५७४४२२२२  
26.  महोत्सव िथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, जारा, र्ारा, 

र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्न े कानूनी व्र्वस्था गरेको देर्खदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा जाजरकोट साँस्कृतिक महोत्सव कार्ामा रु. ५००००० खचा गरेको छ । 

 

27.  ठेक्का व्र्बस्थापनः  सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम सावाजतनक खररद 
व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था 
छ । नगरपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको तनमाार् कार्ा देहार् बमोर्जम भएको देर्खन्छः(रु.हजारमा) 

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

संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 
 

४५३०७ 

१० २८७७ 
0 0 १२ ४२४३० 

  

 

 

28.  ठेक्का सम्बन्धी र्ववरर्ः  सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोर्जम सावाजतनक 
खररद व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने 
व्र्बस्था छ ।पातलकामा बोलपरको माध्मबाट सञ्चातलि ठेक्काको र्ववरर् तनम्नअअनसुार रहेको छ । 

र्ोजनाको नाम लागि अनमुान 
(भ्र्ाटसर्हि ) 

दिाा भएका 
वोलपर 
संखर्ा 

कम कबोल गने कबोल अंक पेश्की रकम 

जाजरकोट खलङ्गा 
सहलगानी खानेपानी 
आर्ोजना 

१२५२७३४२.१
६ 

२ केशव शाह 
कन्स्ट्रक्सन 

१२६७९०१६ २४७०२२२ 

कुद रगंशाला तनमाार् ९७३७५०५.२५ ९ सन्िोष तनमाार् सेवा ५२०७८१८ ५२०७७१ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न १ 

६१८२५४९.३ १० सन्िोष तनमाार् सेवा ४३९६४१३ ८७९२८२ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न ४ 

६१८२५४९.३ ७ सन्िोष तनमाार् सेवा ४३९६४१३ ८७९२८२ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न ५ 

३७७३४९७.८६ ३  धन एण्ड नर्वन 
तनमाार् सेवा 

३७५४२३८ ३७५४२३ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न १० 

३७७३४९७.८६ ३ न्र् ु तमलन तनमाार् 
सेवा 

३७५४२३८ ७४९११६ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न ७ 

३७७३४९७.८६ ३ के सी तनमाार् सेवा ३७४८८३९ ३७४८८३ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न ८ 

३७७३४९७.८६ ३ सन्िोष तनमाार् सेवा ३७३८१६३ ७४७६३२ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा न १२ 

३७७३४९७.८६ ३ सर्वन कन्स्ट्रक्सन ३७४०४१३ ७४८०८२ 
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स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार्  

४२३१४३४.९८ ३ सैबाबा एण्ड िारा 
कन्स्ट्रक्सन 

४२३०६३७ ४२३६३ 

कृष्र्राज शे्रष्ठको घर देर्ख 
परुानो पानी ट्याङ्की सम्म 
सडक तनमाार् 

२०१७३८६.८४ ३ र्शव सरु्ा तनमाार् 
सेवा 

२००५९०३ ० 

नगरपातलका भवन तनमाार् ३७८२९४१५.५
३ 

२ गल्वा / खड्का 
ररस्ना जे तभ 

३७०६३१९८ ० 

नगरपातलकाको दोस्रो िेस्रो 
र चौथो िला भवन तनमाार् 

२५५२५७५५.७
४ 

२ खड्का ररस्ना 
/सन्िोष जे तभ 

२५२९८६२४ २५२९८६२ 

 
29.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 

सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु. १०८९९१४१३ पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले 
आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र 
गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद 
र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

30.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले २७ थान दईु पांगेर् सवारर साधन खररदमा रु. ५१५१५९७, िथा ३ थान चार पांग्र ेसवारी 
साधन खररदमा रु. ९२०५७९५  बजेटबाट खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

१ मोटरसाइकल २७ ५१५१५९७ 

२ कार/जीप १ ३४९९९९९ 

३ ट्याक्टर १ १९९०७९६ 

४ व्र्ाक हो लोडर १ ३७१५००० 

 

जम्मा  १४३५७३९२ 

  

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

31.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु. १२५००००० प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु. ९८८१७९८ अथााि अनमुान भन्दा २०.९५ प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरेको छ 
। आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशषे ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 
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32.  आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

४७४२२५३०८ ९८८१७९८ २.०८ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा २.०८ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

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

एकीकृि सम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

१८५७००६ १५००००० ६० 

घरजग्गा वहाल कर ६०५२६४ ४०००० ५ 

व्र्वसार् कर ४७०४२५ २००००० १३ 

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

 

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

 

35.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ैवडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान 
गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । अिः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद 
तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा गरी राजस्व र्हसाव 
सही र र्थाथा भएको आश्वशस्ि गराउन ुपदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

36.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम 
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तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न ेव्र्वस्था छ ।नगरपातलकाको १३ वटा वडा कार्ाालर् र 
नगरपातलकाको राजस्व शाखाबाट आम्दानी भएका रकमहरु राजस्वको काम गने कमाचारीले बैंकमा 
दार्खला गरेको आधारमा आम्दानी बाँध्न े गरेको पाइर्ो । रतसद तनर्न्रर् खािा राखी आम्दानी 
भएका रकमहरु नगदी रतसद वमोर्जम भए नभएको र्हसाव गरी आम्दानी बाँध्ने नगरेकोले गि 
र्वगिका नगदी रतसद कति तथए ? र्स वषा कति छपाई भर्ो र बाँकी कति छन र्र्कन भएन । 
अिः पातलकाले आम्दानी देखाएको राजस्व रकम रु ९८८१७९८ नै र्थाथा आर् भएकोमा आश्वस्ि 
हनुे अवस्था रहेन । कार्ाालर्बाट छानर्वन गरी के कस्िो लापरवाहीबाट राजस्वको श्रस्िा अद्यावतधक 
हनु नसकेको हो तनजलाइ र्जम्मेवार बनाइ र्र्कन र्हसाब िर्ार गनुा पदाछ ।  

 • आर्कर एवं मू.अ.कर  

37.  मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाा भएका फमासँग 
िोकीएको ढाँचाको कर वीजक जारी गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स पातलकामा उपभोक्ता समूह माफा ि 
गररएका काममा उपभोक्ताले मेर्शनको प्रर्ोग गरी भाडा भकु्तानी गरको पाइर्ो । अतधकाश 
उपभोक्ताले इन्धनको तबल छ्ट्टै्ट राखी मेर्शनको भाडा भकु्तानीको भपााइ राख्न ेगरेको पाइर्ो ।मेर्शन 
भाडामा मू अ कर समावेश हनुे िर कर तबजक जारी नगरेकोले सो भाडामा समावेश भएको मू अ कर 
समार्ोजन हनुपुने । 

गो भौ न उपभोक्ता डोजर सचालक भकु्तानी रकम मू अ कर 

23.076.10.19 परुानो नटेा ररसाग सडक उ स बल बहादरु मल्ल 550000 71500 

30.076.10.29 रावि गाउ मैदे बडालेख उ स बल बहादरु मल्ल 825000 107250 

32.076.11.2 भोला खोला मष्ट आ र्व उ स दल बहादरु राना 642600 83538 

40.076.11.29 करौिी खानी पाखा जसेका उस र्करर् प्रसाद चन्द 468000 60840 

54.077.3.2 कफल्नी घोरनेटा उ स  दल बहादरु राना 533000 69290 

65.077.3.9 झाला हान्ना काफल्चौर उ स बल बहादरु मल्ल 1250000 162500 

61.077.3.4 र्पपे मैदे बडालेख उ स कृष्र् मल्ल 308000 40040 

141.077.3.26 तडगा तिमीले बडालेख उ स बल बहादरु मल्ल 1100000 143000 

219.077.3.26 गोगनपानी चन्द्रज्र्ोिी उ स शान्ि बहादरु बढुा 540000 70200 

जम्मा 6216600 808158 

 

 

38.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
सम्बर्न्धि राजस्व शीषाकमा र बाकँी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । 
िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु. ५७०८८९ कट्टी गरी राजस्व 
दार्खला नगरी फमालाई न ैभकु्तानी ददएको देर्खन्छ । 

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

५० प्रतिशि 
रकम 

2/2076/5/9 ररर्र्द् तसर्र्द् तबनार्क 304151417 132750 17257/5 8628/75 

3/2076/6/1
6 

ज्र्ोति हाडावर्सा एण्ड 
सप्लार्सा 

605542202 95568 12423/84 6211/92 

13/2076/9/
14 

मातलका हाडावर्सा 
सप्लार्सा 

608242633 163722/23 21283/99 10641/99 

20/2076/1
0/8 

मातलका हाडावर्सा 
सपलार्सा 

608242633 104835/15 13628/56 8414/28 

23/2076/1 शे्रष्ठआर्ल स्टोर एण्ड 608461452 545317/46 70891/27 35445/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

0/19 अडार सप्लार्सा  

25/2076/1
0/23 

डाँफे तबल्डसा 303675150 420880/38 54714/45 27357/22 

26.076.23 सदुशान तनमाार् सेवा 303676681
2 

429891 55885/83 27942/91 

31.076.10.2
9 

शे्रष्ठ आर्ल स्टोर 608461452 107100 139230 69615 

32.076.11.2 भेरी आर्ल स्टोर प्रा 
तल 

606669070 767078 99720.19 48860.9 

33.076.11.2 अजुान हाडावर्र एण्ड 
सप्लर्सा 

312309537 110738 14396 7198 

34.076.11.2 र्री आर्ल स्टोर 300520859 223647 29074.11 14537.05 

36.076.11.1
8 

तसर्द्ाथा हाडावर्र एण्ड 
सप्लार्सा 

305280435 197478 25672.13 12836.06 

38.076.11.1
8 

सर्वन कन्स्ट्रक्सन 605609561 263287 34227.74 17113.67 

39.076.11.2
2 

तसर्द्ाथा हाडावर्र एण्ड 
सप्लार्सा 

305280435 109823 14276.99 7138.49 

40.076.11.2
9 

शे्रष्ठ आर्ल स्टोर 608461452 209440 27227.20 13613.6 

54.077.3.2 भेरी आर्ल स्टोर प्रा 
तल 

606669070 210946 27423 13711.5 

53.077.3.2 तसर्द्ाथा हाडावर्र एण्ड 
सप्लार्सा 

305280435 215300 27989 13994.5 

50.077.2.28 ज्र्ोति हाडावर्सा एण्ड 
सप्लार्सा 

605542202 141694 18420.27 9210.13 

49.077.2.22 लालीगुरँास हाडावर्सा 305656005 606952 78903.73 39451.86 
61.077.3.4 ज्र्ोति हाडावर्सा एण्ड 

सप्लार्सा 
605542202 527529 68578.8 34289.4 

78.077.3.16 तसर्द्ाथा हाडावर्र एण्ड 
सप्लार्सा 

305280435 400889 52055.25 26057.76 

74.077.3.16 र्व के र्वल्डसा एण्ड 
सप्लार्सा 

305154979 413600 53768 26884 

135.077.3.2
6 

अजुान हाडावर्सा एण्ड 
सप्लार्सा 

612309537 516863 67192.2 33596.1 

141.077.3.2
6 

शे्रष्ठ आर्ल स्टोर 608461452 931500 121092 60547.5 

जम्मा 8782914 1141778.8
2 

570889.4
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

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

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

 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

41.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ५५ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा २४६ र्शक्षक दरवन्दी रहेकोमा २४६ जना पदपूतिाको अवस्था 
रहेको छ जहाँ १३ जना र्शक्षक करार बाट पदपूतिा गररएको छ भने जम्मा र्वद्याथीको संखर्ा 
९४३९ रहेको देर्खन्छ ।  

 

42.  नमूना र्वद्यालर् अनदुान : जाजरकोट र्जल्लामा नमूना तबद्यलर्को रुपमा तरभवन मा तब छनौट भइ 
स्वीकृि गरुु र्ोजना बमोर्जमका कार्ाक्रम सचालन गनाको लातग रु १५००००००।०० बजेट 
व्र्वसथा भएकोमा तबद्यालर्ले तनकासा माग नगरेको र कार्ाालर्ले पतन तनकासा नपठाएको पाइर्ो 
।गरुु र्ोजना बमोर्जम कार्ा संचालन नगरी बजेट र्िज गराउनलेाइ र्जम्मेवार बनाइ बजेट र्िज 
गराउनकुो कारर् सर्हि पषु्ट्याइ पेश हनु ुपदाछ  । 

 

43.  सहर्ोतग कार्ाकिााको र्ववरर्ः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका ०७६।७७ अनसुार फ्लाश ररपोटामा 
र्वद्याथीको र्ववरर् नभएको वाल र्वकास केन्द्रलाई अनदुान ददन नतमल्न ेव्र्वस्था छ । र्शश ुकक्षा 
संञ्चालनका लातग कर्म्िमा २० जना बालबातलका  बराबर एक जना सहर्ोगी कार्ाकिााको पाररश्रतमक 
ददनपुने ,प्रत्रे्क ६।६ मर्हनामा तनरीक्षर् अनगुमन गरी र्वद्याथी घटबढको आधारमा सहर्ोगी 
कार्ाकिााको दरवन्दी समार्ोजन गनुापदाछ ।बाल र्वकास केन्द्रमा ५८५ बालबातलका रहेको र्ववरर् 
प्राप्त भएको छ । सो बमोर्जम ३० जनासम्म सहर्ोगी कार्ाकिााको रु. २६४०००० भए पगु्नमेा 
४३ जना सहर्ोगी कार्ाकिाालाई रु. ३७८४००० खचा भएको छ । र्वद्याथीको अनपुािभन्दा १३ 
जना सहर्ोगी कार्ाकिाा बढी भनाा गरी रु ११४४००० बढी व्र्र् भार पारेको छ।वालर्वकासका 
र्वद्याथीहरुको संखर्ाको अनपुािको आधारमा सहर्ोगी कार्ाकिााहरुको तनर्कु्ती गनेिफा  पातलकाले 
ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

44.  सामार्जक पररक्षर् िथा आतथाक लेखापरीक्षर्ः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को 
र्क्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१० मा भएको व्र्वस्था अनसुार आधारभिु िह सञ्चातलि र्वद्यालर्हरुलाइ  
प्रति र्वद्यालर् वार्षाक रु १०००० र माध्र्तमक िह सञ्चातलि र्वद्यालर्हरुलाइ प्रति र्वद्यालर् वार्षाक 
रु १५००० का दरले अनदुान ददने व्र्वस्था छ । पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार 
जम्मा ५५ वटा र्वद्यालर्मा ४४ वटा र्वद्यालर्ले मार लेखापररक्षर् गराएको पाइर्ो । बाकी ११ 
वटामा ३ वटा माध्र्तमक िह सञ्चातलि र्वद्यालर्हरु र ८ वटा आधारभिु िह सञ्चातलि र्वद्यालर्हरुले 
लेखापररक्षर् नगराएको पाइर्ो ।  उक्त र्वद्यालर्हरुलाइ लेखापरीक्षर् वापि प्रदान गररएको अनदुान 
रकम माध्र्तमक िह सञ्चातलि र्वद्यालर्हरुलाइ रु ४५००० र आधारभिु िह सञ्चातलि 
र्वद्यालर्हरुलाइ रु ८०००० गरी जम्मा रु १२५००० रकमको लेखापररक्षर् गराएको प्रतिवेदन 
प्रमार् पेश गनुापदाछ ।  

 

45.  तनः शलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुानः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप न 
२.४.६.१ अनसुार सावाजतनक र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लातग तनः शलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम 
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पातलकाले र्वद्यालर्लाइ उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ ।पातलकाले तनः शलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 
रकम भकु्तानी दददा कक्षा १…१० का तनम्न र्वद्याथीहरुलाइ सशिाको गो भौ ९९ तमति 
२०७६।१२।५ बाट रु ३९८८२१४, गो भौ २३० तमति २०७७।३।२५ बाट रु ९३६४९६ 
गरी जम्मा रु ४९१४७१० भकु्तानी भएको देर्खर्ो ।पातलकाले उपलब्ध गराएको र्वद्याथी संखर्ा 
अनसुार तनकासा रु ४७६७६२८ भकु्तानी हनुपुनेमा रु ४९१४७१० भएकोले वढी भकु्तानी हनु 
गएको रकम असलुउपर गरी दार्खला गनुापने रु  
कक्षा र्वद्यथी सखर्ा पा प ुमलु्र् जम्मा 

१ ११४८ ५१८ ५९४६६४ 

२ ९१२ २५७ २३४३८४ 

३ ८२६ ३१७ २६१८४२ 

४ ८४७ ३७० ३१३३९० 

५ ८१२ ४०५ ३२८८६० 

६ ९५२ ५७० ५४२६४० 

७ ९१० ८७० ७९१७०० 

८ ११९६ ८९७ १०७२८१२ 

९ ६२४ ४८५ ३०२६४० 

१० ६६४ ४८९ ३२४६९६ 

जम्मा ४७६७६२८ 
 

 

 

 

 

 

१४७०८२ 

46.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कन ेव्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रर्क्रर्ावेगर रु. १७१३०४१ का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु 
तनम्नानसुार छनः 

 

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

 

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

 

46.3.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाधँ्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्न े
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

46.4.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउन ेगरेको ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख 
राख्न,े िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्न े गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

47.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा 
२(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई 
प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई 
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रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था छ। स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउदे्दश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । कामका लागी 
रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको 
छनौट अगाव ैऔजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अत्र्ातधक 
संखर्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट 
नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको संखर्ा पतन 
अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उदे्दश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । 
र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् 
तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा ४६८ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. 
४७१७६३६ खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई १६ ददनदेर्ख २० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई 
श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा 
अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको 
देर्खंदैन । 

48. २ वढी भकु्तानीः  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ तनर्म ९७(६) मा र्वलभपााइ र खचा प्रमार्र्ि 
गने कागजािको आधारमा भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ ।तनम्न भौचरबाट वढी भकु्तानी रकम 
असलुउपर गनुापने रु 

• २१५।२०७७।३।२५: वडा न १३ मा वर र्पपल देर्ख भमेूश्वर गफुा जोड्ने सडक तनमाार् 
कार्ा वापि रु ८८२७७५ को खदु काम भएकोमा रु ८८३७५९ भकु्तानी गरी रु ९८४ 
वढी भकु्तानी 

• २२३।२०७७।३।२५: वडा ३ मा र्जल्ला अस्पिाल देर्ख चाम्र ेर्पपल हदैु वारधाइरा रुख 
देर्ख गरेतल खोला र खरी खारा जगुने सम्म पदमागा तनमाार् वापि रु ९७९६५५ को खदु 
काम भएकोमा रु ९८२७०० भकु्तानी गरी रु ३०४५ वढी भकु्तानी 

• २४३।२०७७।३।२५: वडा ४ मा रामजानकी प्रार्व देर्ख इउरी चन्द्रघण्टा भगवति मर्न्दर 
सम्म जान े बाटो तनमाार् वापि रु ६४४६३१ को खदु काम भएकोमा रु ६८०६१३ 
भकु्तानी गरी रु ३५३६९ वढी भकु्तानी 

 

 

३९३९८ 

49.  वडामातलका पर्ाटन पूवााधार सडक र्ोजनाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ 
अनसुार  र्ोजना सम्पन्न गरी कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।गो भौ ५३ तमति 
२०७७।३।२५ मा र्स र्ोजनाका लातग र्वतनर्ोर्जि बजेट रु ३०००००० र श्रमदान रु 
७४५५७२ गरी जम्मा रु ३७४५५७२ बजेट र्वतनर्ोजन  गरेकोमा रु ३६५५५२७ को लागि 
अनमुान बनाइ र्ोजना सञ्चालन गदाा र्स आ व मा रु १८६९६०४ को प्रथम रतनङ्ग र्वल मलु्र्ांकन 
गरी रु १५०२००० रकम खचा गरी कुल रकमको ४९.९१ प्रतिशि मार खचा गरेको छ । वाकँी 
कामको लातग वजेट र्वतनर्ोजन नभएको देर्खर्ो । जसले गदाा र्स्िा र्ोजना अधरुो न ैरहने गदाछन ्
।र्स्िा अल्पकातलन र टुके्र आर्ोजनाहरुमा वजेट र्वतनर्ोजन गने कार्ामा पातलकाले तनर्न्रर् 
गनुापदाछ ।कुनै दीघाकातलन र्ोजना वेगर र्स्िा र्ोजनामा वजेट छने प्रवृतिले कुनै लाभ ददन नसक्न े
हुँदा र्स्िा र्ोजना तनमाार्मा सर्म्मतलि लाइ र्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ । 

 

50.  बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रमः३६५००१०६३ - अनगुमन भत्ता बढी भकु्तानीः  भ्रमर् खचा तनर्मावली¸ 
२०६४ मा रा प अन शे्रर्ीका कमाचारीलाई दगुाम क्षेरमा भए रु १३२० का दरले भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । गो भौ १६।२०७७।३।३१ बाट कार्ाालर्लको तमति २०७६।११।१ गिे 
एर्ककृि र्शश ु िथा बाल्र् कातलन पोषर् ित्व िथा अतभवृर्र्द् अनगुमन गरेवापि हे.अ. श्री लाल 
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बहादरु खड्का¸ श्री पवन र्वष्ट लगाएिका १० जना स्वास्थर्कमीलाई दैतनक रु १३२० का दरले रु 
१३२००। भकु्तानी गनुापनेमा रु १७६० का दरले रु १७६००। भकु्तानी गरेको छ । 
स्वास्थर्कमीहरुलाई बढी भकु्तानी गरेको असूल गनुापने रु  

 

 

४४०० 

51.  मखुर्मन्री रोजगारकार्ाक्रम िफा ः   
र्जन्सी मालसामान दार्खलाः… आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४७(१) मा खररद 
गररएका वा वस्िगुि सहार्िाबाट प्राप्त भएका मालसामान ७ ददन तभर र्जन्सी र्किाबमा आम्दानी 
बाँधी से्रस्िा खडा गनुापने व्र्वस्था छ । िर मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रममा ज्र्ोिी हाडावेर्र एण्ड 
सप्लार्साबाट हािेऔजार र सरुक्षाका सामाग्री रु १८७८६२।५ को खररद गरेको र्वल संलग्न 
फाटंवारीमा छ । िर कार्ालर्ले उक्त मालसामान खररद गरर लगि िर्ार नगरेको पाइर्ो । 
कार्ाालर्ले खररद गरेका मालसामानको र्जन्सी दार्खला प्रमार् पेश गनुापदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमः ३६५००१०४३ …   

52.  बढी इन्धनः ४।२०७७।३।२६ सावाजतनक खचा तनर्मावली २०६४ को ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्वर्न्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । सति पातिहाल्न सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई 
सडक तनमाार् गरेवाि १००००००।०० भकू्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको फांटवारीमा 
बाटो तनमाार् गदाा मेर्शन प्रर्ोग गरी बाटो बनाएकोले १५४ घण्टा मेर्शन प्रर्ोग हुँदा औषि प्रतिघण्टा 
१४ तलटरले २१५६ तलटर लाग्नेमा ररलार्न्स फ्रू्ल सेन्टर बांकेबाट ३६०० तलटर खररद गरी 
लाग्ने भन्दा १४४४ तलटर बढी खररद गरेको देखाई रु १०६८८१।५६ बढी भकू्तानी तलएको र 
उक्त कार्ामा मेर्शनलाई भकु्तानी गरेको रकमको १० प्रतिशिका दरले हनु आउने बहालकर रु 
६७०००।०० असूल गरर दार्खला गनुापने रु 
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53.  घटी र्वलः अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको 
तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।भौ न १६।२०७७।३।२५ बाट श्री कालेगाउँ 
देर्ख भेरी कररडोर सम्म सडक स्िरउन्निी उपभोक्ता  सतमतिलाई सडक स्िरउन्निी कार्ामा ग्र्ार्वन 
वक्स र्फतलङ्ग गरेवापि रु ५२१००३।०० भकु्तानी गरेको छ । २*१*१ को २० गोटा ग्र्ार्वन 
वक्स श्री लाली गरुाँस हाडावेर्रबाट खररद गरेको र्वल संलग्न फांटवारीमा रहेको छ । िर ४० 
घनतमटर ग्र्ार्वन वक्स खररद गरी र्फतलङ्ग गरेकोमा कार्ा सम्पन्न र्वलमा५८.५ घनतमटर ग्र्ार्वन 
वक्स र्फतलङ्ग गरेको मलु्र्ाङ्कन भएकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको र्वलभपााइ र्थाथापरक देर्खएन । 

 

 

 

 

 

 

54.  बढी दरमा भकु्तानीः चाल ु वषाको स्वीकृि र्जल्ला दररेट अनसुार भकु्तानी गनुापदाछ ।भौ न 
१४।२०७७।३।२५ बाट बहपु्रार्वतधक र्शक्षालर् भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई Earth work in 

excitation को मेतसनर्द्ारा काम गराउदा र्जल्ला दररेटमा प्रतिघण्टाको ८५.७१ दरले १३८.७१ 
घनतमटरको रु ११८८८.८३ गनुापनेमा १३८.७१ घनतमटरको रु १२४४.६ प्रति घनतमटरका दरले 
रु १७२६४३.२९ भकु्तानी गरेको छ । कार्ाालर्ले उक्त उपभोक्ता सतमतिलाई बढी दरमा कार्ा 
गराइ रु १६०७५४.४६ बढी भकु्तानी गरेको रकम असूल गरी संर्चि कोषमा दार्खला गनुापने रु  

 

 

 

 

 

१६०७५४ 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

 अधरुो भवनको कार्ा सम्पन्न :  

55.  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ अनसुार  र्ोजना सम्पन्न गरी कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । भौ न२०२।०७७।३।२६ बाट जन र्वकास अधारभिू 
र्वद्यालर् बरुुगकेो रु २७९०१४८।५९ लागिमा भवन तनमाार् सम्पन्न गने गरी र्वद्यालर्सँग 
सम्झौिा गरी कामको र्जम्मा ददएको रहेछ । उक्त र्वद्यालर्ले झ्र्ल ढोका रग रोगन लगार्ि ८ 
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आइटमको रु ५१८८९६।२६ बराबरको काम नगरेको अवस्थामा प्रार्वतधक मूल्र्ाकन रु 
२१५६२९१।२६ गरी कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइर्ो । र्सरी सम्झौिा बमोर्जमको 
काम नगनााले बजेट र्िज भएको छ भने भवन तनमाार् कार्ा अधरैु रहेको छ । र्स्िो अवस्थामा 
सम्झौिा बमोर्जम काम नगने र्वद्यलर् र काम नसक्दै अधरुो भवनको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गने प्रार्वतधक कमाचारी र अधरुो कामलाइ कार्ा सम्पन्न भएको दठक हो भनी तसफाररस गने सम्बर्न्ध 
वडा कार्ाालर्लाइ र्जम्मेवार बनाइ बाँकी काम सम्पन्न भएको प्रमार् पेश गनुापने रु 

 

 

 

 

 

५१८८९६ 

56.  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ अनसुार  र्ोजना सम्पन्न गरी कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।भौ न १११।०७७।३।२५ बाट भैरब माध्र्तमक र्वद्यालर् 
भरेुचौरको रु ४५०१६४१।३८ लागिमा भवन तनमाार् सम्पन्न गने गरी र्वद्यालर्सँग सम्झौिा गरी 
कामको र्जम्मा ददएको रहेछ । उक्त र्वद्यालर्ले झ्र्ल ढोका रग रोगन लगार्ि रु ९९१३९५।४४ 
बराबरको काम नगरेको अवस्थामा प्रार्वतधक मूल्र्ाकन रु ३५१०२४५।९४ गरी कार्ा सम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइर्ो । र्सरी सम्झौिा बमोर्जमको काम नगनााले बजेट र्िज भएको छ भन े
भवन तनमाार् कार्ा अधरैु रहेको छ । र्स्िो अवस्थामा सम्झौिा बमोर्जम काम नगने र्वद्यलर् र काम 
नसक्दै अधरुो भवनको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गने प्रार्वतधक कमाचारी र अधरुो कामलाइ कार्ा 
सम्पन्न भएको दठक हो भनी तसफाररस गने सम्बर्न्ध वडा कार्ाालर्लाइ र्जम्मेवार बनाइ बाँकी काम 
सम्पन्न भएको प्रमार् पेश गनुापने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९९१३९५ 

57.  कुद ु तडप बोररग खानेपानी : सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा सीतमि नहनु े
गरी खररद गनुापने व्र्वस्था छ ।भौ न २११।०७७।३।२६ बाट रु ५१११३१३।० को 
लागिमा सम्पन्न हनुे र्स आर्ोजनामा उपभोक्ताको अश १०३७३१३।० रहेको छ । उपभोक्ता 
सतमतिले एच तड र्प इ पाइप सकेट लगार्िका सामान खररद गदाा एउटै पाइप फरक फरक र्वके्रिा 
र एउटै र्वके्रिाको टुक्रा टुक्रा तबलबाट खररद गरेको छ भने खररद गररएका पाइपहरु गरु्स्िरीर् 
भएको सतुनिि हनु ु पदाछ । लक्ष्मी प्लाष्टीक , शमाा प्लाष्टीक,नर्वन सप्लार्साबाट  रु 
२४७७७८०।७७ को सामान खररद गरेकोमा सावाजतनक खररद ऐन तनर्मको पालना भएको पाइएन 
। खररद भएका सामानको मूल्र् र गरु्स्िरको सतुनर्िि हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

२४७७७८१ 

58.  नभएको कामको तसफाररस : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ अनसुार  र्ोजना 
सम्पन्न गरी कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।भौ न १२।०७७।१।२१ बाट दगुाा 
मा र्व देर्ख महिरा गाउँसम्मको सडक तनमाार्को रु  १५३४६०२।५१ को लागि अनमुान स्वीकृि 
गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा भएको रहेछ । उपभोक्ताले बकेटबाट १९२ घण्टा रु ४०००।० 
का दरले रु ७६८०००।० र बे्रकरबाट ३८ घण्टाको रु ५०००।०० का दरले रु 
१९००००।० र तडजल खररद ४७१५ तलटरको रु ३५६७२६।० समेि कूल रु 
१३१४७३६।० को र्वल पेश गरी कार्ा सम्पन्न भएको जानकारी ददएको र वडा कार्ाालर्ले रु 
१२५००००।०० को कार्ा सम्पन्न भैसकेको तसफाररस गरेको छ । प्रार्वतधक नापजाँच गरी रु 
७९३०१०।० मार काम भएको भनी मूलर्ाकन गरेको छ । उपभोक्ताले खूद काम गदाा खचा 
भएका तबल भपााइ पेश गनुापदाछ ।अि: कामै नभएको अवस्थामा पतन परैु सम्झौिा रकम बराबरको 
तबल भपााइ पेश भएबाट उपभोक्ताबाट पेश हनुे तबल भपााइहरु सही र र्थाथा छन ्भनी आश्वस्ि हनु े
अवस्था रहेन । पेश भएका डोजरका २ थान तबल मध्रे् एक थान तबल रु ५३५००० बराबरको 
मूल्र्ांकन समेि भएको हुँदा सो भपााइमा समावेश हनु े मू अ कर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व 
कार्ाालर्मा दार्खला हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६९५५० 

59.  भरु स्र्ाउली सडक : सडक बोडा नेपालको रकमबाट गि वषाको ठेक्का न bheri/w2/075/76 :                                          
बाट एम र्व र्वल्डसा/एम तब सप्लार्सा काकीगाउँ  वावरकोटको कबोल अक रु ३३८६१२५।००मू 
अ कर बाहेक मा कार्ा सम्पन्न हनु ेगरी सम्झौिा भएको रहेछ । लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
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तनम्नानसुार छन ्:  

क. सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ का तनर्म १२५ को उपतनर्म २ मा रटुी सच्र्ाउन े
अवतध समाप्त भएपतछ कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । र्स र्ोजनामा कार्ा 
स्वीकार प्रतिवेदन िर्ार नगरी अर्न्िम तबल भकु्तानीमा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेके छ 
। तनर्मानसुार प्रतिवेदन िर्ार गने गराउने र सम्बर्न्धिलाइ र्जम्मेवार बनाइन ुपदाछ । 

ख. मू अ कर ऐन २०५२ को दपाः १४ मा ररिपूवाकको कर तबजक जारी गनुापने व्र्वस्था छ 
। तनमाार् व्र्वसार्ीले (३०३६७४३१८) तबल न २०।२०७७।३।३०  बाट 
३३८३५६५।३२ को कर तबजकको प्रतितलर्प तबजक पेश गरेकोले उक्त मू अ कर रकम 
सम्बर्न्धि अन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा दार्खला भएकोप्रमार् पेश हनुपुने रु  

ग. प्रार्वतधकले िर्ार गरेको ठेक्का तबलमा अर्घल्लो तबलसम्म काम भएको पररमार् र रकम 
खलुाउन ुपनेमा रतनङ्गमा चढेको रकम रु १३४५४५१।० भौचरमा घटाएको छ ।जसबाट 
अर्घल्लो तबलसम्ममा भै सकेको कामको पररमार् नदोहोररएको भनी आशवस्ि हनुे अवस्था 
रहेन ।र्स सम्बन्धमा सम्बर्न्धिलाइ र्जम्मेवार बनाइन ुपदाछ । 

आतथाक ऐन २०७६ अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानी गदाा मू अ कर 
को ५० प्रतिशि रकम सम्बर्न्धि तबके्रिालाइ ददइ ५० प्रतिशि रकम कार्ाालर्ले कट्टी गरी दार्खला 
गररददन ुपने व्र्वस्था भएकोमा दार्खला गरेको पाइएन । तनर्मको पररपालना हनु ुपदाछ । 
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60.  गौरी खाली बाहनु थाना सडक : २३१।०७७।३।२६ : मू अ कर ऐन २०५२ को दफा १४ मा 
ररिपूवाकको कर तबजक जारी गनुापने व्र्वस्था छ ।मल्ल कन्स्ट्रक्सन खलगाको तबल न 
०१।०७७।३।२६ पान न ३०३१४४९६०बाट र्वल रकम रु २७२९९१।० मा मू अ कर रु 
३५४८८।८५ थप गरी रु ३०८६९८।० भकु्तानी गरेको छ । तनमाार् व्र्वसार्ीको दिाा प्रमार् 
परमा मल्ल ब्रदशा एण्ड सप्लार्सा लेर्खएको छ ।सोही पान नबर राखेर कलर पेपरमा मल्ल 
कन्ट्रक्सन खलगा लेखी कम्प्र्टुर र्प्रन्ट गरेको तबल पेश भएको हुँदा भकु्तानी भएको मू अ कर 
सम्बर्न्धि अन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा दार्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

३५४८८ 

61.  दह बजार रुपाकोट सडक:  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतिले सम्पादन गरेको कामको र्वलभपााइ सर्हिका प्रमार् पेश गनुापने व्र्वस्था छ । भौ न 
२२२।०७।३।२६ बाट र्स र्ोजनाको उपभोक्ता सतमतिलाइ रु १२२२२००।०० भकु्तानी 
गरेकोमा शान्ि बहादरु बढुालाइ डोजर भाडा बकेटबाट १२४ घण्टाको रु ६०००।०० ले रु 
७४४०००।०० बझुाएको र तडजल ५००० तलटरको रु ४३२२२५।०० ग्रीज ८०० तलटरको रु 
७७११२।०० समेि कूल १२४ घण्टाको लातग खचा भएको देर्खन्छ । अि: र्सबाट प्रति घण्टा 
डोजर भाडा रु १०१०७।५५ परेको छ ।सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम खचा 
भएका र्थाथा तबल भपााइ पेश भएको छ भनी आश्वस्ि हनुे अवस्था रहेन । र्स सम्बन्धमा सम्बर्न्धि 
तनकार्लाइ र्जम्मेबार बनाइन ुपदाछ । 

 

62.  अधरुा आर्ोजना – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको भौतिक 
र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररन े समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा प्रमखु 
कारर्हरु र सोको तनतमत्त र्जम्मेवार व्र्र्क्तको पर्हचान गनुापने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका लातग चाल्न ु
पने कदमहरु र र्जम्मेवार व्र्र्क्त उपर गनुापने कारबाही समेि उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार्अनसुार रु. ३८८०३००० का ११ र्ोजनाको कार्ा सम्पन्न हनु नसकी 
र्जम्मेवारी सारेको छ । र्स प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषाहरुको समेि सादै आएको छ । र्सरी 
कानून र्वपरीि सम्झौिा गरी बषौ सम्म पतन सम्पन्न नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देर्खएन ।  
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क्र.स. तनमाार् कार्ा तनमाार् व्र्वसार्ी संझौिा तमति सम्पन्न गनुापने तमति 

र्ो बषा 
सम्मको खचा 
(रु हजारमा) 

भौतिक 

प्रगति 

१ जाजरकोट खलंगा 
सहलगानी खानेपानी 
आर्ोजना 

keshab shaha 
costruction 
Baijanaath 4 
banke 

२०७६।११।७ २०७७।१२।३० ८४४८ ६६.६३ 
% 

२ जाजरकोट दरवार 
संरक्षर् 

Santosh nirman 
sewa Bheri 
Municipality 3, 
Jajarkot 

२०७६।११।५ २०७७।१२।३१ ५२१ १०% 

३ र्वजर् मा.र्व. 
काफचौर भवन 
तनमाार् 

Santosh nirman 
sewa Bheri 
Municipality 3, 
Jajarkot 

२०७६।११।५ २०७७।१२।३२ ८७९ २०% 

४ 

नगरपातलका 
के्षरतभरको र्वतभन्न 
खोलाहरको प्रारर्म्भक 
वािावरर्र्र् मलु्र्ाङ्कन 

श्री र्व.र्प. मर्ल्ट 
कन्सल्ट 
ईर्न्जतनर्रीङ 
सोलशुन 
प्रा.तल.काठमान्डौ, 
नेपाल 

२०७६।१।३१ २०७७।७।३० ८७९ २०% 

५ नगरपातलका 
के्षरतभरको र्वतभन्न 
खोलाहरको प्रारर्म्भक 
वािावरर्र्र् मलु्र्ाङ्कन 

श्री वाइड रेन्ज 
ईर्न्जतनर्रीङ 
सोलशुन प्रा.तल. 
मध्र् बानेश्वर, 
काठमान्डौ 

२०७६।१।३१ २०७७।७।३० ७४९ २०% 

६ स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा नंं ं७ 

Kc nirman sewa 
Karkigaun 6, 
Jajarkot 

२०७६।११।१ २०७७।१२।२६ १११६ २९.७८% 

७ स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा नंं ं८ 

Santosh nirman 
sewa Bheri 
Municipality 3, 
Jajarkot 

२०७६।११।५ २०७७।१२।३१ ७४८ २०% 

८ 

स्वास्थर् चौकी भवन 
तनमाार् वडा नंं ं१२ 

sabin 
construction 
Bheri 
municipality 3 
Jajarkot 

२०७६।११।१६ २०७७।१२।३१ ७४८ २०% 

९ वडा कार्ाालर् भवन 
तनमाार् 

Saibaba and tara 
costruction Bheri 
municipality 3, 
Jajarkot 

२०७६।११।१६ २०७७।१२।३१ ४२३ १०% 

१० नगरपातलका भवन 
तनमाार् 

Galwa/ Khadka 
rishna JV 

२०७६।११।१६ २०७।१२।३१ २४२९२ ६५.५४% 

११ स्र्ानीटरी प्र्ाड 
खररद 

Madhukar 
nirman sewa 

२०७७।३।२२ २०७७।१२।४१ ० ०% 

 
63.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 

कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था 
बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन 
। कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन वा 
स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 

 

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

65.  डी पी आर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनु ेआर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डी पी आर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थाजनीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक 
कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।कतिपर् 
आर्ोजनाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकोले आर्ोजनाको लागि र्र्कन भएन ।अि तड र्प आर प्रतिवेदनको 
अद्यावतधक अतभलेख राखी कार्ा सम्पन्न गराउन ेिफा  र्जम्मेवार तनकार्को ध्र्ानाकषार् हनु ुपदाछ । 

 

 
 

कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम अध्र्र्नबाट तनधाारर् भएको 
आर्ोजनाको लागि 

Master plan of malika 
temple and tourism 

Resources Lab Pvt 
Ltd kathmandu ५००००० ४९०००० 

प्रतिवेदन उपलव्ध नगराएको 

Revenue 
improvement action 
plan 

Western nepallocal 

development 
association ५९१६६८२ ३५५००१ 

प्रतिवेदन उपलव्ध नगराएको 

मातलका मर्न्दर र 
प्रभार्वि के्षर 

प्रोर्क्समा इर्न्जतनर्ररग 
कन्सल्टेन्सी २०००००० १९७७५०० 

९३३९७७६३ 

बाहनु थाना तडगा सकम 
सभे 

तमसन इर्न्जतनर्ररग 
कन्ल्टेन्सी प्रा तल 

५००००० ४९०४२० २४११२२१५५/- 

 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न ेखचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुन ैआधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा नगरपातलकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा नगरपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेर्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देर्खएन । 

 

66.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे कुनै पतन 
सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । 

 

 समानीकरर् चालिुफा   

67.  नगरपातलका चाल ुिफा को बैक नगदी र्किाबमा कूल रु १७४९६२१४७।९९ बजेट खचा देखाएको 
छ । तनम्नानसुारका भौचरबाट गि बषा नै बजेट खचा लेखी  कर दार्खला गना बाकी रकम सशिा 
िफा को र्फिाा गना बाकी रकम र र्वतभन्न कमाचारीहरुले पतछल्लो अतथाक वषामा नगदै दार्खला गरी 
पेश्की फरै्छ्यट गरेकोमा सो पेश्की चाल ुवषा नै फछार्ौट जनाएकोमा बैक आम्दानी नजनाइ पेश्की 
फछार्ौट गदाा बजेट खचा घटाउन ुपनेमा नघटाएको र ब ख शनु्र् गरे बाट खचा नभएको रकम समेि 
बजेट खचा तभर समावेश गरेको हुँदा र्थाथा खचाभन्दा रु ४८६३१८६३।८९ बैक नगदी र्किाबमा 
बढी खचा देखाएको छ । र्स सम्बन्धमा छानर्वन गरी सम्बर्न्धिलाइ र्जम्म्मेवार बनाइ दोहोरो बजेट 
खचा नभएको सतुनिि गराउन ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

३८१६१६९ 
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भौ न तमति व्र्होरा ब ख गना नतमल्ने रकम 

३।०७६।५।६ गि वषा ब ख गरी दार्खला गना बाकी अतग्रम कर  ४३४४३४.७६ 

३।०७६।५।६ गि वषा ब ख गरी दार्खला गना बाकी बहाल कर  ३७४५८३.६ 

३।०७६।५।६ गि वषा ब ख गरी दार्खला गना बाकी अतग्रम कर  ६२८२३९.८५ 

३।०७६।५।६ गि वषा ब ख गरी दार्खला गना बाकी पाररश्रतमक कर  २८३२६२.८६ 

३।०७६।५।६ गि वषा ब ख गरी दार्खला गना बाकी कन्टेन्जेन्सी ११०७५० 

२।०७६।५।१३ अ व २०७५।७६ को शशिा अनदुान र्फिाा  ४४८१५६९४.८२ 

५६४।०७७।३।३१ कृति ब थापा ०७७।४।११ मा नगद दार्खला गरी पे फ 
गरेको रकम र्सै वषा पे फ गरेको 

४००००० 

५६३।०७७।३।३१ कृति ब थापा ०७७।४।११ मा नगद दार्खला गरी पे फ 
गरेको रकम र्सै वषा पे फ गरेको 

१२२५८२७ 

५५९।०७७।३।३१ नवराज शमाा ०७७।४।३२ मा नगद दार्खला गरी पे फ गरेको 
रक र्सै वषा पे फ गरेको 

३४९०७० 

 जम्मा ४८६३१८६३।८९ 
 

68.  सेवा शलु्कमा कर  :मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा 
दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने व्र्वस्था छ भने आर्कर ऐन 
२०५८ को दफा ८८ मा कर तबजक वेगरको सेवा शलु्क भकु्तानीमा १५ प्रतिशि अतग्रम आर्कर 
कट्टा गनुापने उल्लेख भएको छ । भौ न १०३।०७७।१।२४ बाट वेष्टना नेपाल लोकल 
डेभलपमेन्ट एसोतसर्सन प्रा तल लाइ राजस्व सधुार कार्ा र्ोजना िर्ार गरे वापि रु २३६६६७।०० 
भकु्तानी गदाा कर र्वजक जारी गरेको पाइएन । िसथा तनर्मानसुारको कर असूल हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

३५५०० 

69.  मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाा भएका फमासँग 
िोकीएको ढाचँाको कर वीजक जारी गनुापने व्र्वस्था छ। छुवाछुि मकु्त नगरपातलका घोषर्ाको 
लातग रर्नैतिक र्ोजना िर्ार गरे वापि ररसचा इम्पावरमेन्ट सपोटा प्रा तलः चन्द्रातगरी न पा ३ 
काठमाण्डौ पान न ६०६७७६६२० लाइ रु २९२०००।०० मा रु ३७९६०।०० मू अ कर थप 
गरी रु ३२९९६०।०० भकु्तानी गरेकोमा कम्प्र्टुरमा तबलको नमूना िर्ार गरी कलर पेपरमा र्प्रन्ट 
गरी र्वजक नबर नराखेको र्वल सम्लग्न भएकोले उक्त रकम सम्बर्न्धि अन्िररक राजस्व 
कार्ाालर्मा दार्खला भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

३७९६० 

70.  र्वल टुक्रा पारेकोः सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा सीतमि नहनुे गरी खररद 
गनुापने व्र्वस्था छ । १५०।०७६।९।७बाट बाहनु थाना तडगा जोड्न ेमोटरबाटो सभे भनी तमसन 
इर्न्जतनर्ररग कन्सल्टेन्सी प्रा तल लाइ ३५४७०७।० भकु्तानी गरेको छ भन ेपूर्जगि िफा को भौचर 
न ५५०।०७६।९।७ बाट कुदू रगशाला को सभे भनी रु ४९०४२०।० भकु्तानी गरेको छ । 
एउटै व्र्क्तीकबाट तबल टुक्रा पारी खररद भएको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

८४५१२७ 

71.  कर र्वजक वेगर खररदः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् 
करमा दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने व्र्वस्था छ भने 
सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जम मू अ करमा दिाा भएकासँग खररद गनुा पने वर्वस्था 
छ । १६८।०७६।९।१८ बाट मातलका कम्प्र्टुर टे्रड तलक जाजरकोटबाट र्वतभन्न सामान खररद 
गरी कर र्वजक वेगर रु ८६७२०।० भकु्तानी गरेको रु 

 

 

 

 

८६७२० 

72.  कावानकपी र्वलः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा दिाा  
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भएका फमासँग िोकीएको ढाचँाको कर वीजक जारी गनुापने व्र्वस्था छ।तनशान कम्प्र्टुर बाकेको 
कावान कपी तबल सलग्न गरी रु मू अ कर सर्हि रु २७०००।०० भकु्तानी भएको छ । सो रकम 
सम्बर्न्धि अन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा दार्खला भएकव प्रमार् पेश हनु ुपने रु 

 

 

२७००० 

73.  टोल र्वकास सस्था गठन  :सामदुार्र्क सशुासन सतबकरर्को लातग टोल तबकास सस्था गठन िथा 
पररचालन कार्ाक्रम सचालन गना सहकमी समाज सखेुि सँग सम्झौिा गरी रु ७३८७००।०० 
भकु्तानी गरेको पाइर्ो । कति टोल र्वकास सस्था गठन भए कसरी पररचालन भएका छन ्समाजमा 
कस्िो प्रभाव परेको छ अनगुमन प्रतिवेदन गरी खचाको साथाकिा सतुनर्िि हनु ुपदाछ 

 

74.  कृषीको नगर प्रोफाइल : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ अनसुार लागि अनमुान कार्ासम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । भौ न १९६।०७६।८।१२ बाट कृर्ष शाखाको नगर 
प्रोफाइल िर्ार गरे वापि सरु्ा प्रसाद नेपाल काठमाण्डौलाइ रु ९९९८२।०० भकु्तानी गरेकोमा 
स्वीकृि र्जल्ला दररेट नम्स अनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी कार्ा सम्पन्न गनुा पनेमा आिे जािे 
हवाइ भाडा गाडी भाड दैतनक भिा अन्र् खचा कन्टेन्जेन्सी खचा समावेश गरी जाजरकोटमा १ ददन 
बसेको देखाइ प्रोफाइल िर्ार गरेको जनाएको देर्खन्छ । भने उक्त प्रोफाइल भने कार्ाालर्ले न ै
छपाइ गरेको छ । १ ददनमा सबै िथर्ाक सकलन र्वश्लषेर् सम्भव हनुे नदेर्खएबाट आश्वस्ि गराउन ु
पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

९९९८२ 

75.  फोटोकपी र्वल :  मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवृर्र्द् करमा 
दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुापने व्र्वस्था छ 
।३५२।०७७।२।२९ बाट तनशा मेतडकल हल को र्वल न ४३ र ४४ तमति२०७७।१।१४ को 
दइु थान फोटोकपी तबल सलग्न गरी कोतभड रोकथामको औषतध उपकरर्को  रु ४९९६१६।० 
भकु्तानी गरेको छ । सक्कल तबल पेश हनुपुने रु 

 

 

 

 

४९९६१६ 

76.  राहि सामग्री भण्डारर् : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४  मा ५ लाखभन्दा बढीको सोझै खररद 
गना नहनु ेउल्लेख छ । भौ न  ५६६।०७७।३।३१:बाट र्वपद व्र्वस्थापन सामग्री खररद िथा 
भण्डारर् भनी सतमाला घिी रु १४४०००० पेश्की फछार्ौट गरेकोमा तनर्मावलीको प्रकृर्ा अपनाएर 
खररद गरेको छैन ।कार्ाालर्ले तनर्मानसुार खररद गनुापनेमा कमाचारीलाइ पेश्की ददएर जे के 
सप्लार्सासँग ८८६० तमटर एच तड र्प इ पाइप र २६५० िार जाली खररद भएकोमा सामान 
गरु्स्िरीर् भएको प्रमार् नहनुकुा साथै तनर्म तबपररि खररद भएकोमा वषाािको आपिकातलन कामको 
लातग खररद भएको भन्ने जवाफ छलफलबाट प्राप्त भएको छ । 

 

 

 

 

 

 

77.  सहकारी सस्था माफा ि खररद : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ मा सहकारी सस्था माफा ि 
खररद कार्ा गने व्र्वस्था छैन । रािो पाण्डा र्वुा सहकारी सस्था माफा ि बेमौसमी िरकारी खेिी 
िातलम को रु ४२००००।०० र कस्िरुी बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी सस्था माफा ि रु ४०४३१०।०० 
को लागिमा कृर्ष प्रतिक्षालर् तनमाार् गराएको छ । तनर्म तबपररि भएको खररद कार्ा रु 

 

 

 

८२४३१० 

78.  भमुी व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्ः३१२००००११३  
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गने व्र्वस्था छ ।भौ न १।२०७७।३।२३ बाट भतूम व्र्वस्था 
कृर्ष िथा सहकारी मन्रालर्को कृर्ष क्षरेको सधुारका लातग गह्रा तनमाार्¸ र्वरुवा रोप्ने कार् ा̧  हािे 
औजार खररद लगाएिका कार्ा सञ्चालन गनाका लातग जम्मा रु १७७७०००।०० रकम खचा भएको 
छ । उक्त कार्ा सञ्चालनको लातग  र्वतभन्न कृषक समहुलाई रकम भकु्तानी गरेको छ । कृषक 
समूहले कार्ा सम्पादन गरेको प्रतिवेदन कुन ै पतन कृषक समूहले पेश गरेका छैनन ् । कुनै पतन 
कृषकले साइन बोडाको फोटो संलग्न फांटवारीमा पेश भएको छैन । कार्ाालर्ले अनदुान ददएको 
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रकम बराबरको कार्ा सम्पादन भए नभएको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी प्रमार् पेश गनुापदाछ।  
79.  संघीर् सरकार गैर आवतसर् भवन¸ सडक िथा पलु र अन्र् सावाजतनक तनमाार् अनदुान   

(८०१०६१२१४)  
बढी इन्धनः ४।२०७७।३।२५ सावाजतनक खचा तनर्मावली २०६४ को ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमार्र्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्वर्न्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । तडंगा वडालेख सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई 
सडक तनमाार् गरेवाि रु १८२०८१९।०० भकू्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको 
फाटंवारीमा बाटो तनमाार् गदाा मेर्शन प्रर्ोग गरी बाटो बनाएकोले २३० घण्टा मेर्शन प्रर्ोग हुँदा 
औषि प्रतिघण्टा १४ तलटरले ३२२० तलटर लाग्नेमा शे्रष्ठ आर्ल स्टोर एण्ड अडार सप्लार्सा 
९९०० तलटर खररद गरी लाग्न े भन्दा ६६८० तलटर बढी खररद गरेको देखाई प्रतितलटर रु 
७३.८९३ का दरले हनुाआउने रु ४९३६०५.२४ बढी भकू्तानी भएको देर्खर्ो । उपभोक्ता 
सतमतिबाट पेश हनु ेर्वलभपााइ र्थाथा र िथर्परक भएको आश्वस्ि गराउन ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  भ्रमर् खचा :  कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउन े सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

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

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

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

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

• स्पष्ट प्रर्ोजन बगेर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् सर्हि भ्रमर्मा खटाएको व्र्होरा आश्वस्ि गनुापदाछ ।   

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

81.  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध¸ २०७५ को दफा २२ मा मन्रालर्को स्वीकृति तबना 
हािहािै नगद र्विरर् गना नपाइने व्र्वस्था छ । िर कार्ाालर्ले १३ वडामा रु 
८४४०९५६०।०० र्विरर् गरेको र्ववरर् पेश गरेको छ । कार्ाालर्मा कार्ाक्रम सञ्चालन 
कार्ार्वतध¸ २०७५ ले िोके अनसुार बैंक माफा ि भकू्तानी नगरी रु ८४४०९५६०।०० र्विरर् 
गरेको छ । कार्ार्वतधमा िोके अनसुार रकम भकू्तानी गने िफा  पातलकाले  ध्र्ान ददनपुछा । 

 

82.  लाभग्राहीको नाम नर्वकरर् : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ७(१) 
मा सामार्जक सरुक्षा प्राप्त गरररहेका सवै प्रकारका लाभग्रार्हले अगामी आतथाक बषामा भत्ता तलनका 
लातग िोर्कएको ढाचँामा सो कार्ार्वतधको दफा ६ मा उल्लेर्खि समर्ाबधी तभर सम्बन्धीि 
नगरपातलकामा दरखास्ि ददनपुने ब्र्वस्था छ।सो कार्ार्वतधको उपदफा २ मा र्सरी नर्वकरर् नगने 
लाभग्रार्हले पतछल्लो आवमा भत्ता नपाउने उल्लेख गरेकोमा र्स पातलकाले सोको पररपालना गरेको 
पाइएन ।कार्वातधको पालना गनेिफा  कार्ालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ।  

 

83.  प्रतिवेदन पेश गनुापने : सामार्जक सरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थातनर् िहले 
आफ्नो क्षेरतभर र्विरर् गररएको सामार्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बार्षाक प्रतिवेदन अनसूुची 
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-६ बमोर्जमको ढाचँामा िर्ार गरी र्वभाग िथा प्रदेशको सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी र्वषर् हेने 
तनकार्मा पठाउन ु पनेछ ।उपतनर्म १ बमोर्जम चौमातसक प्रतिवेदन पठाउंदा पर्हलो चौमातसक 
प्रतिवेदन मंतसर ७ गिे तभर दोस्रो चौमातसक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभर र िेस्रो चौमातसक प्रतिवेदन 
िथा वार्षाक प्रतिवेदन अको आतथाक बषाको साउन १५ गिेतभर र्वभागले िोकेबमोर्जम पठाउन ुपनेछ 
भन्ने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकामा सो तनर्मको पालना भएको पाइएन ।नगरपातलकाले तनर्मको 
पालना गने र्वषर्मा ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

84.  भत्ता रकम र्विरर् व्र्वस्थाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध २०७५ को तनर्म १६ 
(क) मा स्थातनर् िहले सम्बर्न्धि वडा  कार्ालर्माफा ि प्रथम चौमातसक असोजको १ गिेबाट दोश्रो 
हप्तातभर दोस्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र िेस्रो चौमातसक जेठको १ गिेबाट 
दोस्रो हप्तातभर र्विरर् गरर सक्नपुने व्र्वस्था भएकोमा कार्ार्वातधको पालना भएको पाइएन।पातलकाले 
कार्ार्वतधको पालनमा ध्र्ान ददनपुदाछ।    

 

85.  पारदर्शािा कार्म गनुापने : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध २०७५ को तनर्म ३३ 
(क) मा आगामी आतथाक वषामा भत्ता प्राप्त गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको 
तसफाररसका आधारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुापनेछ साथै (ख) मा स्थातनर् िहले सञ्चालन 
गरेको कार्ाक्रमको चौमातसक वा वार्षाक रुपमा सतमक्षा गदाा सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा भएको 
तनकासा िथा खचाको पतन सतमक्षा गनुापने व्र्वस्था भएकोमा सोको पालना भएको पाइएन । 
नगरपातलकाले कार्ार्वतधको पालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

86.  र्ववरर् पठाउन ुपने : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध २०७५ अनसूुची ८ को शिा ६ 
अनसुार गाउँपातलका र नगरपातलका बाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा 
गरी प्रत्रे्क खािामा जम्मा भएको रकम देर्खने र्ववरर् सर्हिको (Reverse Feed) र्ववरर् पेश गनुापने 
ब्र्वस्था रहेकोमा नगरपातलकामा उक्त शिाअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको र्ववरर् 
प्राप्त भएको देर्खएन।कार्ार्वतधको पालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

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

 

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

 

89.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्  ,उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर्  - स्थानीर् सरकार सञ् चाल 
ऐन २०७४  को दफा ९७ क्षरेतभरको सरकाले आफ्नो गरपातलकामा गाउँपातलका िथा न री 
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सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख ,  र् गनुापने व्र्वस्था छि सम्भार र संरक्षममा  । 

 कोतभड १९ िफा   :    

90.  नगरपनतलकाले र्स वषा कोतभड १९ महामारीमा रु १४१७८३४४।०० खचा भएको र्ववरर् पेश 
गरेको छ । नगरपातलका चाल ुिफा बाट समेि र्स शीषाकको खचा गरेकवमा सो खचा समावेश गरेको 
छैन ।अि चाल ुिफा  भएको तनम्नानसुार रु २५११९२९।० समेि कोतभड १९ को कूल खचा रु 
१६६९०२७३।० भएको छ ।र्थाथा र सही र्हसाब राखी शे्रस्िा िर्ार गने िफा  ध्र्ानाकषार् हनु ु
पदाछ ।चाल ुिफा बाट भएका खचा र्ववरर् तनम्नानसुार छन ्: 

भौ न तमति संर्क्षप्त व्र्होरा खचा रकम रु 

२३३।०७७।१।१८ चामल खाना खाजा इन्धन मास्क ररचाजा काडा अदद २७०००० 

२५३।०७।२।९ मेट्रो तसप्रो सर्हि १० प्रकार औषधीहरु ४९६०३६ 

२६२।०७७।२।९ औषधी उपकरर्हरु २ वटा तबलबाट ४९९५१६ 

२५१।०७७।२।९ औषधीहरु ४९९५६१ 

२५०।०७७।२।९ १६ र्कतसमका औषधीहरु २५७५६१ 

२६१।०७७।२।२१ साबनु स्र्ातनटाइजर पचाा पम्प्लेट व्र्ानर  आदी ४९४२५५ 
  २५११९२९।०  

 

91.  कोतभड १९ महामारी रोकथामको लातग क्वारन्टीन खचा, खाना, खाजा, कपडा, गाडी भाडा, दाल, 
चामल, साबनु, मास्क, स्र्ानीटाइजर लगार्िका शीषााकमा खचा भएका छन ्भन ेआर. तड. र्ट. तभ. , 
र्ट. एम. खररद औषधी खररद गररएको देर्खन्छ । खररद गररएका सब ेऔषधीहरु कोतभड १९ सँग 
सम्बर्न्धि भएको र सोही प्रर्ाजनमा खचा भएको सतुनिि गराउन ु पदाछ ।महामारीको रकम बाट 
अन्र् प्रर्ोजनमा खचा गनुा उपर्कु्त होइन ।भौचर न ६।०७७।२।२२ र्नुाइटेड ड्रग्स ् सेन्टर 
नेपालगन्जबाट र्वतभन्न २७ आइटम औषधी खररद गरी रु ८११२५२।०० भकु्तानी गरेकोमा तसजर, 
कण्डम, र्पल्स, तसप्रो, मेट्रो जस्िा औषधीहरु छन ्भने औषधी प्ररे्ग भएको केश रर्जस्ट्रर पेश भएको 
छैन ।िसथा खररद भएका औषधीहरु कोतभड १९ महामारीमा नै प्रर्ोग भएको सतुनर्िि गराउन ुपदाछ 
। 

 

92.  कोतभड खचाः  
पूवा िर्ारी सम्बन्धी गनुापने कार्ा सम्पादन भएका प्रमखु र्क्रर्ाकलापहरु खचा रकम 

क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन ६ र्वधालर्मा क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन  ६६९०२५८.५० 
सरसफाइ सामातग  र्विरर्ा ११०२८०० 

पाररश्रतमक सामदुार्र्क स्िरमा ३५२३५५ 

राहि र्विरर् १७५१०५६ 

औषधी र्विरर् १२१७८२९ 

तभ. र्ट. एम / आर. तड. टी. टेर्स्टग  १२१०२३० 

पी.पी.इ. र्विरर्ा िथा टेर्स्टग १७९९७५ 

ढुवातन ० ३७४६५६ 

अनगुमन, मलु्र्ाकन,   ० ३५४७३८ 
र्वर्वध ० ९४४४४७ 

जम्मा १४१७८३४४.00  

 

93.  क्वारेर्न्टन िथा होल्डीङ्गसेन्टरको र्ववरर्ः 

क्रस 

र्स तनकार्ले  

िर्ार वा सञ्चालन  

गरेको  

क्वारेर्न्टन/होल्डङ  

सेन्टरको नाम 

 

 

तनमाार् खचा  
बेड 

संखर्ा 

क्वारेर्न्टनमा बस्नेहरुको 
संखर्ा सञ्चालन  

ब्र्बस्थापन  

प्रर्ोजनको  

खचा 

दैतनकरुपमा  

बसेको  

अतधकिम   

संखर्ा 

आषाढ मसान्ि सम्म  

क्वारेर्न्टनमा  

बसेकाहरुको 
कुल संखर्ा 

१ वडा न ३ ८००००० ४५ ६५ २४६ २६१३०८२ 

२ वडा न ७ २०००५० ५० १२५ १३८ ३०६२६५ 

 



28 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

३ वडा न ११ ३२०००० ६० ३२ १७४ ७५५७६५ 

४ वडा न १ ४००० १० १० १० २०९०० 

५ वडा न ९ १९८००० ३० ३० ५८ ५४६०२३ 

६ वडा न १३ २१३४०० ३० २३ ११२ ७१२७७२ 

७ वडा न ५  २९ ३१ 
 भतु्तानी भकु्तानी 

आब०७७।०७८ 
 जम्मा १७३५४५० २५४ 

 ७८३ ४४३३९०७ 

 
94.  आन्िररक लेखा परीक्षकको मलु्र्ाङं्कनः चौमातसक रुपमा आन्िरीक लेखापरीक्षर् गरी र्हसाव 

अद्यावतधक गनुा पनेमा वषाको अन्िमा एकैपटक आन्िररक लेखापरीक्षर् गरेको पाइर्ो भने 
२०७६।७७ को आ व समाप्त भए पिाि आन्िररक लेखापरीक्षर् गरेकोमा २०७७।११।५ मा 
मार प्रतिवेदन बझुाएको छ ।आन्िररक लेखा परीक्षर्ले चसु्ि दरुुस्ि र्हसाब राख्नन सहर्ोग परु्रर्ााउन ु
पदाछ । िसथा आन्िररक लेखा परीक्षर् प्रभावकारी नभएकोले र्स िफा  ध्र्ानाकषार् हनुपुदाछ । 

 

 आन्िररक लेखापररक्षर्बाट कार्म बेरुज ु : आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका व्र्होरा अर्न्िम 
लेखापरीक्षर् हनु ु अगावै असूल फर्छ्यौट हनु ु पदाछ ।आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट औल्र्ाइएका 
तनम्नानसुारका व्र्होराहरु असूल फछार्ौट हनु ुपदाछ । 

 

95.  चाल ुखचा िफा  : २१३।०७७।३।२५:प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि सवार्जि िाउलेको 
घरदेर्ख कल्लव खोलासम्म सडक तनमाार्मा प्रर्वतधक मूल्र्ाकन रु ४९०२२।०० भएकोमा रु 
५००८८२।० भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असूल गनुापने रु 

 

 

१०६६० 

96.  २२३।०७७।३।२५: प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि अस्पिाल देर्ख खरेलीखोला 
खरीबारासम्म पदमागा तनमाार्मा प्रार्वतधक मूल्र्ाकन रु ९७९६५५।० भएकोमा उपभोक्ता 
सतमतिलाइ रु १००००००।० भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुने रु 

 

 

२०३४५ 

97.  २३९।०७७।३।२५ : प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि साहपुाखा खानेपानी तनमाार् वापि 
उपभोक्ता सतमतिलाइ रु ५६३९३९।० भकु्तानी ददएकोमा रु ५५४२३०।० मार प्रार्वतधक 
मूल्र्ाकन भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुने रु  

 

 

९७०९ 

98.  २४३।०७७।३।२५: प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि रामजानकी प्रा र्व देर्ख 
इउरीचन्द्रघण्टा भगविी मर्न्दरसम्म जान े बाटो तनमाार् उपभोक्ता सतमतिको प्रार्वतधक मूल्र्ाकन रु 
६४४६३१।०० मार भएकोमा अतग्रम कर कटटा गरी रु ६७०४०४।० भकु्तानी गरेकोले बढी 
भकु्तानी भएको रकम असूल हनुपुने रु  

 

 

 

२५७७३ 

99.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम अन्िगाि अर्खिर्ारीमा रोजगार संर्ोजकलाइ िलब र स्थानीर् भिा मार 
ददन ुपनेमा महगी भिा समेि भकु्तानी भएकोले सर्ोजक रश्मी राइबाट असलु हनुपुने रु 

 

२४००० 

100.  सघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्ाक्रम पूर्जगि िफा  : १२।०७७।३।१६: बेमौसमी िरकारी 
खेिी कृषक समूहलाइ रु ९५००।० भकु्तानी हुँदा ढुवानी भाडा कर नकाटेको रकम असलु हनुपुने 

 

९५० 

101.  २८।०७।३।२५:लक्ष्मी मा र्व भे न पा ६ को शौचालर् तनमाार्मा ढुवानी भाडा रु १३८०००।० 
भाडा कर नकाटेकोले असलु हनुपुने 

 

१३८०० 

102.  ३८।०७७।३।२५: भगविी मा र्व भे न पा ६ लाइ भवन तनमाार्मा रु ४२७०००।०० भाडा 
भकु्तानी गदाा भाडा कर नकाटेकोले असूल हनुपुने 

 

४२७०० 

103.  स्थानीर् तनकार् र्विीर् समानीकरर् चाल ु िफा : ३३।०७६।६।१४: अ स इ धन ब थापालाइ 
र्फल्ड भिा तलएको स्थानको दैतनक भ्रमर् भिा भकु्तानी भएकोले असूल हनु ुपने रु 

 

९९०० 
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104.  ६१।०७६।७।२९:करारमा कार्ारि सतमाला सनुारलाइ कातिाक मर्हनाको िबल भकु्तानी भएकोमा 
तनज असोजमसान्ि देर्ख नै तबना सचुना कार्ाालर्मा हार्जर नभएकोले १ मर्हनाको िलब असूल 
हनुपुने रु 

 

१३३६५ 

105.  ३१६।०७६।१२।१० वडा कार्ाालर्हरुले होतडाङ बोडा बझेुको भपााइ नभएको रु ४५३९०० 

106.  ३७१।०७७।२।२८ िातलम प्रर्शक्षक गरे्श पररर्ारलाइ प्रर्शक्षर् भिा रु ३००००।०० मा कर 
कट्टा नगरेको रु  

४५०० 

107.  ३९७।०७७।३।१८ प्रर्वर् र्व क को तबल भपााइभन्दा बढी पेश्की फर्छ्यौट भएको रकम असूल 
हन ुपने रु 

३२७५ 

108.  ४१०।०७७।३।१९ रु १४५००।०० भाडा भकु्तातनमा बहाल कर कट्टा नगरेको रु  १४५० 

109.  ५२२।०७७।३।२६ नहकूल घार तनमाार् मौरी पालन उद्योगलाइ प्रार्वतधक मूल्र्ाकन भन्दा बढी 
भकु्तानी भएको रकम असूल हनु ुपने रु 

२९८७ 

110.  ५४०।०७७।३।२६ गाडी ररजभा रु १००००।० को भाडा कर नकाटेको रु १००० 

111.  स्थानीर् तनकार् र्वतिर् समानी करर् पूर्जगि िफा : ५।०७६।८।१३: परुानो कमाचारी तमलन केन्द्र 
देर्ख शान्िी चौिारा सम्म सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाइ अर्न्िम प्रार्वतधक मूल्र्ाकन रु 
२५२२०००/- भएकोमा रु २५४५१०१।०० भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु 
हनु ुपने रु 

 

 

 

२३१०१ 

112.  १३।०७६।९।१४: गैरीखाली राम मर्न्दर देखी ठाँटी रोड तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाइ भकु्तानी 
गदाा ढुवानी भाडा कर नकाटेको रकम असूल हनु ुपने रु 

 

१९३०० 

113.  १३०।०७७।३।२६: जोगी ढुङ्गा देर्ख िल्लो बवेरा उपभोक्ता सतमतिलाइ भकु्तातन ददद भाडा कर 
नकाटेको र  

 

५००० 

114.  १३७।०७७।३।२६: कुइरी रह खानेपानी उपभोक्तालाइ भकु्तानी हुँदा भाडा कर नकाटेको रकम 
असूल हनुपुने रु  

 

२३०० 

115.  २३७।०७७।३।२६: खलगा खानेपानी ममािमा प्रार्वधक मूल्र्ाकनभन्दा बढी भकु्तानी भएको रकम 
असूल हनु ुपने रु  

 

५१५२ 

116.  स्थानीर् िह प्रकोप व्र्वस्थापन कोष चाल ुिफा : भौचर न ३३ बाट केदार ब काकी पेश्की फछार्ौट 
गदाा भकु्तानीमा कट्टा गरेको कर दार्खल नगरेकोले असूल गरी कर दार्खला हनुपुने रु  

 

९७५० 

117.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४(३) अनसुार पेश्की फर्छ्यौट 
हनुपुदाछ । समर्मा पेश्की फर्छ्यौट नगरेमा बाकी पेश्की रकममा म्र्ाद नाघेको तमतिले वार्षाक १० 
प्रतिशिका दरले व्र्ाज समेि असूल गने व्र्वस्था छ । प्राप्त र्ववरर् अनसुार रु. पेश्की फर्छ्यौट 
नभई बाकँी रहेकोले तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनुपुने रु. 

 

पेश्की तलएको तमति 

 

 

पेश्कीको र्ववरर् 

पेश्की तलन ेब्र्क्ती, फमा 
वा कम्पनीको नाम 

खचा 
उपर्शषाक 

  

जम्मा 

१. उपभोक्ता सतमति पेश्की (पूरँ्जगििफा ) 
 

२०७६/१२/१०  र्वजर् मा र्व भवन तनमाार् 
र्वजर् मा र्व भवन 
तनमाार् उ स  

३१११२ ९३०००० 

जम्मा ९३०००० 

 

 

१४३७२२२३ 
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२) संस्थागि पेश्की (पूरँ्जगििफा ) 

२०७६/११/१६ वडा ३ कार्ाालर् भवन 
शाहीवावा एण्ड िारा 
कन्स्ट्रक्सन सेवा  

३११११ ४२३०६३ 

जम्मा ४२३०६३ 

 नगरपातलका चाल ुिफा  
१) कमाचारी पेश्की 

२०७६/८/२४ 

गि वषाको मौज्दािबाट 
कार्ापातलका तनर्ार् अनसुार 
कार्ाक्रम सञ्चालन 

तनशा थापा २२५२२ ३६५०० 

२०७६।९।९ जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्ग 
कार्ाक्रम धनसरा राना २२५२२ ३५१०५ 

२०७६।८।१३ 
गि वषाको मौज्दािबाट 
कार्ापातलका तनर्ार् अनसुार 
कार्ाक्रम सञ्चालन 

तनशा थापा २२५२२ २७००० 

२०७६।१०।२४ सेवा िथा परामशा खचा र्वध्र्ा शाह २२४११ १०००० 

जम्मा १०८६०५ 
 संस्थागि पेश्की  

२०७६/६/१२ कार्ाक्रम खचा र्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
जाजरकोट २२५२२ ३०००० 

२०७६/९/१६ कार्ाक्रम खचा जाजरकोट चेम्वर अफ 
कमसा २२५२२ ४००००० 

२०७६/१०/२० 
बालबातलकासँग मेर्र 
कार्ाक्रम र बृहि खेलकुद 
कार्ाक्रमहरु 

जाजरकोट र्वुा 
व्र्ाडतमन्टन संघ २२५२२ १९८०० 

२०७६/१२/३ कार्ाक्रम खचा ररसचा इम्पावरमेन्ट एण्ड 
सपेट प्राइभरेट तलतमटेड २२५२२ ३००००० 

२०७६/१२/१० नगरपातलका भवन तनमाार् खड्का कृष्र् सन्िोष जे 
भी २६३२२ २५२९८६२ 

जम्मा ३२७९६६२ 

व्र्ार्क्तगि पेश्की 

२०७६/१२/९ कार्ाक्रम खचा महेश कुमार आचार्ा २२५२२ ६५००० 

२०७७/३/२४ बहकेु्षतरर् पोषर् कार्ाक्रम लक्ष्मी घिी २२५२२ ३६४०० 

जम्मा १०१४०० 

संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि पूरँ्जगि िफा  

२०७६/११/१८ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सन्िोष तनमाार् सेवा ३११११ ४३९६४१ 

२०७६/११/१६ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सर्वन कन्स्ट्रकस्न 

३११११ 
३७४०४१ 

२०७६/११/१८ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सन्िोष तनमाार् सेवा 

३११११ 
३७३८१६ 

२०७६/११/१८ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् के सी तनमाार् सेवा 

३११११ 
३७४८८३ 
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२०७६/११/१८ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् 

धन एण्ड नर्वन तनमाार् 
सेवा 

३११११ 
३७५४२३ 

२०७६/११/१६ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् न्रू् तमलन तनमाार् सेवा 

३११११ 
३७४५५८ 

२०७६/११/१८ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सन्िोष तनमाार् सेवा 

३११११ 
४३९६४१ 

२०७७/३/२६ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सन्िोष तनमाार् सेवा 

३११११ 
१२५३०९८ 

२०७७/३/२६ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् न्रू् तमलन तनमाार् सेवा 

३११११ 
३७४५५८ 

२०७७/३/२६ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन तनमाार् सर्वन कन्स्ट्रकस्न 

३११११ 
३७४०४१ 

जम्मा ४७५३७०० 
संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि पूरँ्जगि िफा  

२०७६/८/२४ महामारी रोगहरुको 
RRT/CRRT  तनशा थापा 

२२५२२ 
२०००० 

२०७६/१०/७ उपचार केन्द्रहरुमा आकर्स्मक 
अवस्थामा ल्र्ाव साम्रगी 
ढुवानी 

तनशा थापा 
२२५२२ 

४५००० 

२०७६/१०/७ पररवार र्ोजना िथा प्रजनन 
स्वास्थर् कार्ाक्रम तनशा थापा 

२२५२२ 
१३९००० 

जम्मा २०४००० 
प्रदेश सरकार िफा  

२०७६/११/१८  केशव शाह कन्स्ट्रक्सन  
१२३५१११ 

२०७६/१२/९  केशव शाह कन्स्ट्रक्सन  
१२३५१११ 

२०७६/१२/१८  सन्िोष तनमाार् सेवा  
५२०७७१ 

जम्मा २९९०९९३ 
संर्घर् सरकार गैरआवातसर् सा तन अनदुान 

२०७७/३/२५  सरस्वति मा र्व   
१०००००० 

जम्मा १०००००० 
सामार्जक सरुक्षा 

२०७७/३/२५ सामार्जक सरुक्षा लक्ष्मी वली  
५८०८०० 

जम्मा ५८०८०० 
कुल जम्मा १४३७२२२३  

 अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बरेुजू फर्छ्यौट 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति 
तनम्नानसुार रहेको छ । 

तस.नं. आ.व. वेरुज ुदफा वेरुजकुो फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 
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नं. संर्क्षप्त 
व्र्होरा 

असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की  

१ २०७४।
७५ 

१७.१ पेश्की 
फर्छ्यौटा 

   २३७०० २३७०० 

२ २०७४।
७५ 

३७ असलुी 
भएको 

१५५३५ 
   १५५३५ 

३ २०७५।
७६ 

२१ असलुी 
भएको 

६७७० 
   ६७७० 

४ २०७५।
७६ 

२२ असलुी 
भएको 

३३०० 
   ३३०० 

५ २०७५।
७६ 

२३ असलुी 
भएको 

३४०० 
   ३४०० 

६ २०७५।
७६ 

२५ असलुी 
भएको 

५९०० 
   ५९०० 

७ २०७५।
७६ 

२६ असलुी 
भएको 

२१०० 
   २१०० 

८ २०७५।
७६ 

२७ असलुी 
भएको 

५२०० 
   ५२०० 

९ २०७५।
७६ 

२८ असलुी 
भएको 

७०६३१ 
   ७०६३१ 

१० २०७५।
७६ 

२९ पेश्की 
फर्छ्यौटा 

   ९५००० ९५००० 

११ २०७५।
७६ 

३५ असलुी 
भएको 

७२०० 
   ७२०० 

१२ २०७५।
७६ 

३६ पेश्की 
फर्छ्यौटा 

   २००००० २००००० 

१३ २०७५।
७६ 

३९ असलुी 
भएको 

३४५८८
।५२ 

   ३४५८८
।६२ 

१४ २०७५।
७६ 

४४ असलुी 
भएको 

२३७६० 
   २३७६० 

१५ २०७५।
७६ 

४५ पेश्की 
फर्छ्यौटा 

   १५००० १५००० 

१६ २०७५।
७६ 

५४ असलुी 
भएको 

७८२५    ७८२५ 

१७ २०७५।
७६ 

६० असलुी 
भएको 

३९४७१    ३९४७१ 

१८ २०७५।
७६ 

६० असलुी 
भएको 

२९३१०    २९३१० 

१९ २०७५।
७६ 

७६ असलुी 
भएको 

१४६५०    १४६५० 
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अनसुचुी-१ 

भेरी नगरपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 
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अनसुचुी-२ 

 

भेरी नगरपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति सैर्द्ार्न्िक लगति अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

जाजरकोट 

भेरी 
नगरपातलका 

७४ ६१ ३६३७० ० ४ १५५७ ७४ ५७ ३४८१३ ७७३ १६४७८ ३१९० ० ० १९६६८ ४१४ १३९५८ १४३७२ 

 

अनसुचुी-३ 

भेरी नगरपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 

वेरुज ु

र्स वषा सम्मको 
वाँकी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 
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