
 

 

महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७८ 
 अमरगढी नगरपातलका 

डडेल्धरुा  
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्  
काठमाण्डौँ, नेपाल    



 

 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहन े
। 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण 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) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कणााँली र सूदरुपर्िम प्रदेश) 
 

 

प.सं. २०७८।७९                      तमतििः२०७८।५।४
   

च.नं ११० 
  

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

अमरगढी नगरपातलका, डडेल्धरुा । 

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ािपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न 

गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखपारीक्षण 

ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                        ...............................         
  ( नारार्ण एम.सी. )  
 नार्ब महालेखापरीक्षक 

बोधाथििः 
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 कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेण 
गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 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 
कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पिाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा 
बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरणमूखी 
खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     
छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु 
बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 
 

                (टंकमर्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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च.नं १११ 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  
अमरगढी नगरपातलका, डडेल्धरुा । 

र्वषर्िः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले अमरगढी नगरपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तीर् र्ववरण र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरण 
िथा लेखा र्टप्पणीहरुको लेखापरीक्षण 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 आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरण र त्र्स संग 
सम्बर्न्धि अन्र् तबबरणले स्थानीर् िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था 
र्चरण गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्तगने आधार 

१.  लेखापरीक्षणबाट रु ३ करोड २ लाख ४० हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलुगनुिपने रु. १ करोड ७ 
लाख ७५ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. १ करोड १३ लाख १७ हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. ७१ लाख 
६८ हजार र म्र्ाद नाघेको पेश्की बाँकी रु ९ लाख ८० हजार रहेको छ ।    

२. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।१६ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिर्क्रर्ा पेस हनु नआएकोले उक्त दफा प्रारर्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि बेरुजकुा व्र्होराको अर्न्िम 
प्रतिवेदन पाना २३ (िेईस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले नगरपातलकाको पेश्की बाहेक 
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका 
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षण सगं सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ 
। र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्विन्र छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले 
काम गरेका छौं ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्तगने आधारका लातग पर्ािप्त 
र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
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र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारण र्वत्तीर् 
र्ववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लाग ुगने र्जम्मेवारी 
नगरपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्िपातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 

...............................         
   ( नारार्ण एम.सी. )

                                                                     नार्ब महालेखापरीक्षक 
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                               अमरगढी नगरपातलका 
    लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

                              २०७६।७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीणी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्दशे्र्ले र्स नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवधिन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शििा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगिि 
११ वडा, ६० सभा सदस्र्, १३९.३३ वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २१२४५ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

  

स्थानीर् संर्चि कोषिः आतथिक वषि २०७६।७७ को  स्थानीर् सर्ञ्चि कोष आर् व्र्र् र्हसाबको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न 
बमोर्जम रहेको छिः                 

तस.नं 

आर्िफि  तस.नं व्र्र्िफि  
र्ववरण रकम रकम 

 र्ववरण रकम रकम 

१  गि वषिको र्जम्मेवारी 
 

40137978.77 १ चाल ुखचि 268913926.4 
 

 
क) नगद 245462 

 
२ पूजँीगि खचि 191711627 

 

 
ख) बैँक  39892516.77 

 
३ अन्र् ९३२४१४२३.३६ 

 

 
   

४ 

र्वर्त्तर् व्र्वस्था  
भकु्तानी 

  

२ 

राजस्व  
( आन्िररक आर्) 

 
7226067०.३४ 

 
क) ऋण भकु्तानी 

  

 
क) आन्िररक राजस्व 21550213.34 

 
 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी 
  

 
ख) राजस्व बाँडफाँड 50710457।0 

 
 

ग) अन्र् भकु्तानी 
  

 
ग) अन्र् आर् 

  
५ लगानी 

  

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरण संघ 
 

326114230 
 

ऋण लगानी 
  

 

क) र्वर्त्तर् 
समानीकरण अनदुान 

96000000।0
0 

 
 

शेर्र लगानी 
  

 
ख) सशिि अनदुान 217671374 

 
 

अन्र् लगानी 
  

 
ग) समपूरक अनदुान 9556321।00 

 
६ धरौटी र्फिाि 840999 

 

 
घ) र्वशेष अनदुान 2886535।00 

 
७ जनश्रमदान र्फिाि 

  

४ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान 

 
19196922 ८ कोष र्फिाि 

  

 

क) र्वर्त्तर् 
समानीकरण अनदुान 6775000।00 

 
९ मौज्दाि 

  

 
ख) सशिि अनदुान 7115000।00 

 
 

क) बैँक मौज्दाि 71488460.47 
 

 
ग) समपरुक अनदुान 2947372।00 

 
 

ख) नगद मौज्दाि 
  

 
घ) र्वशेष अनदुान 2359550 

 
१० 

शसिि अनदुान 
र्फिाि 31341114.53 

 

५ 

अन्िर स्थानीर् िहबाट 
प्राप्त 

  
११ 

गि बषिको बढी 
अल्र्ा 

  

६ अन्र् 6420907.5 6420907.5 १२ जनश्रमदान मौज्दाि 
  

 

क) क्षेरीर् शहरी 
र्वकास र्ोजना 

  
१३ धरौट मौज्दाि 5469254.77 

 



1 
 

 
ख) सडक बोडि नेपाल 

  
१४ 

कोष खािाको 
मौज्दाि 8009594.47 

 

 

अन्िर सरकारी 
अर्ख्िर्ारी 96838114 96838114    

 

 
ग) पर्िटन बोडि नेपाल 

  
 

. 
  

 

घ) एन एन एस डब्ल ु
ए 

  
    

७ 

र्वतभन्न कोषिफि को 
आर् 8009594.47 8009594.47 

    

८ जनसहभातगिा (नगद) 
  

    

९ 

र्वषर्गि तनकार्बाट 
प्राप्त 

  
    

१० धरौटी आर् 6310253.77 6310253.77 
    

११ लगानीको सावँा र्फिाि 
  

    

१२ अन्र् र्वर्वध आर् 
 

६७५२०७२९.१९ 
    

 
जम्मा 

 
६४२८०९४०० 

 
जम्मा ६४२८०९४०० 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापरीक्षणमा पेश भएको शे्रस्िा िथा आतथिक कारोबारहरुको जोर्खम र्वश्लषेण, लेखापरीक्षण नीति, मापदण्ड, 
व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षण मागिदशिन, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षणका असल अभ्र्ासको आधारमा 
िर्ार गरीएको स्वीकृि लेखापरीक्षण र्ोजना, कार्िक्रम र लेखापरीक्षणको र्वतध अनसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी लेखापरीक्षणको तनष्कषि सर्हि प्रतिवेदन जारी गनुि हो भने आतथिक 
कारोबार र र्वर्त्तर् र्ववरणको शरु्द्िाको र्जम्मेवारी व्र्वस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी देर्खएका व्र्होराहरु उपर तमिी २०७७।१२।९ मा व्र्वस्थापनसँग छलफल 
गरी कार्म भएका व्र्होराहरु तनम्न अनसुार छन ्:  

 

  र्वत्तीर् र्ववरण र्वश्लषेण  

1.  र्वत्तीर् र्ववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरनगरपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक 
वषि कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार 
नगरनगरपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु ४८८२९२००.० ले फरक देर्खएको छ । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोर्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने लेखाङ्कन गरेको पाईएन 
। 

    त्र्सैले िोके बमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषि प्राप्त र खचि भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुिपदिछ ।िर नगरपातलकाको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनअनसुार गि वषिको अन्त्र्मा रु. ४३८९१०८२.७७ मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषिको शरुुमा 
रु. ४०१३७९७८.७७ र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भन्दा रु. ३७५३१०४.० बढी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम, 

कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

4.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरण िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक पनि गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरण िर्ार गरी र्र्कन 
गनपुदिछ । 
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तस.नं
. 

खािाको नाम 
शे्रस्िा अनसुार 

२०७७।३।३२ को 
बाकँी 

बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 
२०७७।३।३२ को 

बाकँी 

फरक 

1 आन्िररक रजश्व खािा 324603 65619 (२५८९८४) 
2 बाँडफाड बाट प्राप्त राजश्व 9415524 9415524 ० 
3 चाल ुखचि खािा 693204 3755188 ३०६१९८४ 
4 परु्जगि खचि खािा 30605998 45382501 १४७७६५०३ 
5 धरैटी खािा 5469254.77 5312712 (१५६५४३) 
6 तबतबध केष खािा ममिि 1658684 1658684 ० 
7 प्रकोप ब्र्वस्थापन 493774 559079 ६५३०५ 
८ संर्चिकोष खािा 39842459.94 71183394.47 ३१३४०९३५ 

जम्मा ८८५०३५०१.७ १३७३३२७०१.० ४८८२९२००.०  
5.  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 

आ आफ्नो कोषको प्रकृतिअनसुार आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको छैन। 
र्स सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

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

 नगरपातलकाले एक आतथिक वषिको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोर्जम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रन्सफर गनुिपनिमा 
आतथिक वषि समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचि खिामा रु. १५८९२०६८.६५ , पजुीगि खचि खािामा 
रु. ३५९८११८१.५१ र र्वभाज्र्कोषमा रु.० समेि गरी रु. ५१८७३२५०.१६ मौज्दाि रहेको 
पाईर्ो । 

 नगरपातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै नगरपातलकाबाट र्स 
वषि संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि संरचना 
िर्ार गनुिपनेमा नगरपातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 नगरपातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ािलर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरण गरेको पाईर्ो  

 वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी नगरपातलकाको मूल र्जन्सी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

 र्जन्सी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वषिको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस गरेको छैन । 
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 कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरणको प्रर्ास गरेको 
छैन। 

 साविजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अवागै नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् 
महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरण देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सो वनाएको पाईएन ।  

 साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ नगरपातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
सेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ि र्ववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचि लेखेको पाईर्ो ।िलबी 
प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

 भ्रमण अतभलेख खािा नरहेको िथा अतधकांश भ्रमणको उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ािलर्कै 
कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

 स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमण आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको । 

िसथि नगरपातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोर्कए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

6.  बरबझुारथ : मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स नगरपातलका िथा नगरपातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका नगर र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुजू अतभलेख समार्ोजन 
भएको नगरपातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुजू सम्परीक्षण कार्ि गनुिपनेमा र्स 
नगरपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षणको अतभलेख 
नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले नगरपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ। 

 

  बजेट िथा कार्िक्रम   

7.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले आगामी 
आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िनगरपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । 
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सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ।र्स नगरपातलकमा तमति 
२०७६।३।10 गिे रु.४८ करोड ९ लाख १२ हजार ८७० को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति 
२०७६।३।३० मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४।७ मा प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

8.  बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति गठन गरी आगामी वषिको नीति िथा कार्िक्रम, बजेट िथा कार्िक्रम, 

कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, र्वषर् क्षेरगि कार्िक्रम, र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथिक 
वषिको नीति िथा कार्ि.क्रम, कार्िक्रमको प्राथतमकीकरण, कार्िक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेर्खएकाले बजेट िजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

9.  चौमातसक खचििः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम 
बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको 
र्ववरण अनसुार चौमातसक खचिको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको 
गणुस्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्न्रण 
गनुिपदिछ ।    

क्र.स.
स बजेट उपर्शषिक कुल खचि 

चौमातसक खचि (रु. हजारमा) 

प्रथम चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेश्रो 
चौमातसक आषाढ मर्हना 

 

चाल ुखचििफि  २६८९१३ 63538 53845 १५१५३० 28249 

 

पूरँ्जगि 
खचििफि  

१९१७११ 17104 26987 1४७६२० 77898 

  जम्मा ४६०६२४ 80642 80832 2९९१५० 106147 

  प्रतिशि 
 १७.६ १७.५ ६४.९ २९.१७ 

 नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरणअनसुार िेश्रो चौमातसकमा रु. २९९१५००००.० अथािि ६४.९ 
प्रतिशि खचि गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु.१०६१४७००० अथािि २३ प्रतिशि 
खचि देर्खनलेु आषाढमा आएर खचिको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचि ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन 
। स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचि हनुे गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ । 

 

10.  क्षरेगि बजेट र खचिको र्स्थतििः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । र्स नगरपातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचि 

खचि प्रतिशि 

जम्मा बजेटको 
िलुनामा 

१ आतथिक र्वकास 35542000।
00 

20030411।00 56.36 

२ पूवािधार र्वकास 157121000।0 93958768।00 

 

59.8 

३ सामार्जक र्वकास 200044000
।00 

168864826।4 84.41 
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४ बािावरण िथा र्वकास     

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  375000।00 1384317।00 36.92 

६ अन्र् कार्ािलर् संचालन िथा प्रशासतनक 98055870।
00 

४५६६१८००.४७ 81.13 

जम्मा  ४६०६२५५५३.४७ 494512870.0 

 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सबैभन्दा बढी प्रतिशि सामार्जक र्वकासमा 
खचि गरेको छ भने वािावरण िथा र्वकासमा रकम खचि गरेको छैन। 

11.  खचि तबश्लषेणिः नगरपातलकाको र्सबषि कुल आर्न्िरक आर्बाट रु २१५५०२१३.३४ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु ५५६२२४५८३.३७ समेि रु. ५७७७७४७९६.७१ आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु. 
२६८९१३९२६.४७ र पूरँ्जगि िफि  रु. 1९१७११६२७.० र तबर्त्तर् ब्र्बस्था िफि  रु ०.०० समेि रु 
४६०६२५५५३.४७ खचि भएको छ।खचि मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा ४.६७ प्रतिशि रहेको 
छ।नगरपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट  ५८.३ प्रतिशि चाल ुर 
४१.७ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देर्खन्छ।र्सबाट नगरपातलकाहरुले तबकास तनमािण 
प्रर्ोजनमा न्र्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचि तनर्न्रण 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ 
। 

 

12.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ािलर्को चौमातसक प्रगिी र्ववरण बनाई पेश गनुिपनेमा कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् 
स्िर, र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िररर्का १२८३ र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको उर्ल्लखि ढाँचामा 
चौमातसक प्रगिी र्ववरण िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचि गने िथा खचिको िोर्कएको ढाँचामा बार्षिक 
प्रगति िर्ार नगने कार्िकारी, प्रार्वतधक कमिचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । 

कार्िक्रम/र्ोजना कुल कार्िक्रम 

वार्षिक प्रगति र्स्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 
प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्िक्रम संख्र्ा 18 
   18 

सहार्क कार्िक्रम 
संख्र्ा 

435 
   435 

रकम 183700      

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

13.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि 
नसर्कन े व्र्वस्था छ।िर नगरपातलकाले र्वतभन्न पदमा ५६ जना कमिचारीहरु करारमा रार्ख रु 
११८७४१८०.० खचि लेखेकोमा तनज करार कमिचारीहरुको करार तनर्रु्क्त िथा करार अवतधको म्र्ाद 
थप गरेको प्रमाण पेश भएको छैन। साथै नगरपातलकाले देहार् बमोर्जमको पदमा स्वीकृि दरबन्दी भन्दा 
बढी कमिचारी राखी िलब भत्ता खचि लेखेको छ । 

पद स्वीकृि दरबन्दी पदस्थापना बढी कमिचारी 
लेखापाल(स.पाचौं)  १ २ १ 

कम्प्रू्टर अपरेटर १ १ १ 

खरीदार २ ४ ४  
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14.  कल्र्ाण कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले र्स वषि 
र्वत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोषमा रु.१००००००.० ट्रान्सफर गरेको छ । िर उक्त 
कोषको संचालन सम्बन्धी नगरपातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था गरेको छैन।कमिचारी अवकाश 
सम्बर्न्ध कार्िर्वतध िर्ार गरी लागू गनुि पदिछ। 

 

15.  काननु तनमािण : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, 
कार्िर्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, २ वटा तनर्मावली 
र १२ बटा कार्ितबतध स्वीकृि गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।  

 

16.  र्ोजना छनौट र कार्ािन्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथातमकीकरण गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।सभाबाट स्वीकृि बार्षिक नगर र्वकास र्ोजना २०७५÷७६ को अध्र्र्न गदाि नगरपातलकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन 
गरेको पाइएन । नगरपातलकाले र्स वषि 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 

68 46 41 13 19 187 

उपरोक्त र्ववरण अनसुार नगरपातलकाले र्स वषि रु. १ लाखसम्मका जम्मा ६८ वटा र्ोजना संचालन 
गरेकोमा रु.२ लाख भन्दा मतुनका मार ११४ वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले साना र र्विरणमखुी 
र्ोजनाहरु संचालन गदाि कार्ािलर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट 
प्रतिफल भन्दा चाल ुप्रकृर्त्तका कार्िमा बढी खचि भई लागि प्रभावीि नहनुे िथा तनमािण कार्िको गणुस्िरमा 
समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफि  ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

  कानून तनमािण एवं कार्ािन्वर्न  

17.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्ववाद  दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण 
अनसुार गिबषि फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ४ रहेको, र्ो बषि थप भएको २ 
गरी कुल ६ र्ववाद दिाि भएकोमा ५ वटा फर्छ्यौट भएको छ भने १ वटा फर्छ्यौट  बाँकी रहेको छ। 

 

18.  आन्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको 
एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । िर नगरपातलकाले र्स वषिको आतथिक 
कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षण गरएिापनी कारोबारको र्ववरण आन्िररक लेखापररक्षकबाट गराएको 
छैन।साथै आन्िररक लेखापरीक्षकको पदपूतिि नभएकोले, कार्िरि रहेका प्रशासतनक कमिचारीबाट आन्िररक 
लेखापरीक्षण गराउन तमल्ने देर्खएन। 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

19.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले 
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स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार नगरपातलकाबाट रु २३१११००.० मातसक सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 

20.  स्वकीर् सर्चव र सल्लाहकार – सदुरुपर्िम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् 
सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमिचारी पदपूिी गनिनहनु ेउल्लेख छ । कार्ािलर्ले कानूनी 
सल्लाहाकार तनर्कु्त गरी मातसक रु १५०००.० का दरले रु १८००००.० भकु्तानी गरेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषि खाना िथा र्वर्वधिफि  मार रु १५८१७४९.० खचि गरेको छ । 

 

  अनदुान र्फिाि, र्विरण र उपर्ोग  

22.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुि भतनएकोमा 
केन्द्रीर् सरकारको र्वर्त्तर् समातनकरण अनदुानको मौज्दाि रकमबाट भकु्तानी ददन तमल्ने देर्खदैन । अथि 
मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ािन्वर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरण सम्बन्धी 
तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि 
साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त र्ववरण अनसुार नगरपातलकाले २ थान दईु पांग्र ेसवारर साधन र एउटा गाडी 
खररदमा गरी रु. ६३८७२५८.० खचि गरेको छ। 

तस.नं सवारी साधन संख्र्ा रकम 

१ मोटरसाईकल 2 524963 

२ कार/र्जप 1 5862295 
 जम्मा  ६३८७२५८.०  

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

23.  आर्को अनमुानिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था  
छ ।नगरपातलकाले पेश गरेको आर्– व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफि  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, 

दस्िरु वापि अनमुातनि २ करोड आर् प्राप्त हनु े प्रक्षेपण गरेकोमा आतथिक वषि २०७६।७७ मा रु. 
२१५५०२१३.३४ अथािि अनमुान भन्दा ७.७५ प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ।आम्दानीका अन्र् स्रोिको 
समेि पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थािथपरक बनाई आर् आजिन बरृ्र्द् गनेिफि  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क 
देर्खएको छ । 

 

23.1.  आन्िररक आर्िः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधािरण सतमतिले नगरपातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था 
छ ।नगरपातलकाले आतथिक वषि २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचिका िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।रु हजारमा 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचि आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

४३९०७५३४०.१३ २१५५०२१३.३४ ४ .९ 
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उपरोक्त र्ववरण अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचिको िलुनामा आन्िररक आर्को 
र्हस्सा ४.९ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले नगरपातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

24.  कर िथा शलु्क असलुी – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् शीषिकमा आर् अनमुान र असलुी र्स्थति तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।रु हजारमा 
आर् शीषिक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर 2700000।00 2160936।00 80 

घरजग्गा वहाल कर 700000।00 3391081।25 ४८४.४४ 

व्र्वसार् कर 1500000।00 1394195।00 92.9 

अन्र्  १४६०४००१.०९  

जम्मा ४९०००००.० २१५५०२१३.३४ 
 

नगरपातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन ।िसथि आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

25.  राजश्व अतभलेख : कार्ािलर्लको राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ािलर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ।नगरपातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ािलर्मा 
पठाउन े गरेकोमा, छपाई भएको नगदी रतसदहरुको आम्दानी, र्विरण िथा र्फिािको परुा अतभलेख 
नगरपातलकामा आएको देर्खएन।अर्घल्लो आ.व.को समेि र्ववरण पेश नभएकोले बाँकी के कति छन ्र्र्कन 
गनि सर्कएन।र्सथि कार्ािलर्मा वास्िर्वक आम्दानी भएको राजस्व दार्खला भए/नभएको सम्बन्धमा िहाँबाटै 
छानतबन गररनपुदिछ।साथै सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रणातल जडान गरी राजस्व संकलन गने र आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रण िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रणाली माफि ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान 
परु्ािउनपुने देर्खर्ो । 

 

26.  रतसद तनर्न्रण खािािः आम्दानी िफि  प्रर्ोग भएका नगदी रतसदको गि वषिको र्जम्मेवारी,र्ो वषिको आम्दानी 
र बाँर्क र्ववरण देर्खने गरी रतसद तनर्न्रण खािा सो को आतथिक र्ववरण िर्ार गरेको छैन । दैतनक 
रुपमा प्राप्त भएको राजश्वको र्ववरण िथा बैंक दार्खला र्ववरण देर्खने गरी अतभलेख राखेको छैन । र्ो 
वषि छपाई गरेको तस.नं. १ देर्ख कति सम्म छपाएको सो को र्ववरण छैन ।तस.नं.१००१-१०९९सम्मको 
१ प्र्ाड कसलाई बझुाएको र सो को के कति आम्दानी सो रतसद थान प्राप्त हनु आएन । तस.नं. १ देर्ख 
४६०० सम्म प्र्ाड बझुाएको देर्खनन्छ । सो प्र्ाडहरु के  कति आम्दानी भर्ो सो को अतभलेख व्र्वर्स्थि 
गरी राखेको छैन । 

 

27.  राजश्व दार्खला : आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुि पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ािलर्ले १० ददन 
सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि 
दार्खला गनि लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गनि 
लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गनि गराउन सक्ने व्र्वस्था 
छ । कार्ािलर् अन्िगिि १२ वटा वडा नगरपातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था 
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अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन ।र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला 
भएको अवतधको कार्ािलर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुिपने देर्खन्छ।कार्ािलर्ले सम्पूणि वडा 
कार्ािलर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको सम्बन्धमा कार्ािलर्ले र्वशेष 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

  उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  

28.  प्रार्वतधक र्वल सम्वन्धमािःसाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ )१ (मा खररद सम्झौिा 
 कुनै र्वल र्वजकको भकु्तानी गदिअनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ र्वल वा अन्र् प्रार्वतधक नाँपजाँच गरी 

नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । 
उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको कतिपर् ठेक्का र्वलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक कामको 
मूल्र्ांकनमा बरावर पररमाण र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । र्सरी काम गने क्रममा लागि अनमुान 
भन्दा वास्िर्वक काममा केर्ह न केर्ह मारामा कम अथवा बर्ढ हनुे नै गदिछ । िसथि लागि अनमुान 
वरावर नै मूल्र्ांकन भएको देर्खएकोले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्वन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने 
अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्िसम्पन्न गनुिपने तमति र कार्िसम्पन्न 
भएको तमति उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाि कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुिपने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए÷नभएको र्वषर्मा एर्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले उपभोक्ता सतमतिको र्वल वनाउँदा 
नापजाँच गरी वास्िर्वक कार्िसम्पादनका आधारमा बनाउन ुपदिछ । 

 

29.  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ )३ ( घ मा उपभोक्ता सतमति माफि ि गरेको कार्िको 
तनमािण सम्झौिामा सम्पन्न तनमािण कार्िको सञ्चालन र ममिि संभार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले 
गनुिपने व्र्वस्था समावेश गनुिपने प्रावधान रहेकोमा  नगरपातलकाले  उपभोक्ता सतमतिसँग गरेको अतधकांश 
सम्झौिामा उक्त व्र्होरा समावेश गरेको देर्खएन  ।साथै तनर्म ९७ )७ (मा उपभोक्ता सतमतिले प्रत्रे्क 
र्कस्िामा गरेको काम िथा खचिको सूचना साविजतनक स्थानमा टाँस गनुिपने र काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
साविजतनक लेखापरीक्षण गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा उक्त व्र्वस्था अनसुार अतधकांश र्ोजनाहरुमा साविजतनक 
लेखापरीक्षण गरेको देर्खएन उपभोक्ता सतमतिले गरेको कार्िको पारदर्शििा वरृ्र्द् गने उक्त प्रावधानको पूणिििः 
पालना गनुिपने देर्खएको छ । 

 

 सशिि कार्िक्रम  

 स्थातनर् पूवािधार र्वकास साझेदारी िथा समपूरक िफि   

30.  अधरुो संरचना तनमािणिः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म (३क) मा साविजतनक तनकार्ले 
खररद कारबाहीको िर्ारी गदाि खररदको आवश्र्किा पर्हचान गरी पूणि खरीद प्रकृर्ा अवलम्बन गरी खररद 
कार्ि स्वीकृति गनुिपने व्र्वस्था उल्लेख छ । कार्ािलर्ले स्थानीर् पूवािधार कार्िक्रम अन्िगिि तबतनर्ोर्जि 
देहार्को मर्न्दर संरचना तनमािणका लातग लागि अनमुान िर्ार गरी तनम्नानसुार रकम भकु्तानी गरेकोमा, 
सम्झैिा बमोर्जम कार्ि नगराई रतनङ्ग तबलमार भकु्तानी गरेको छ।आंर्शक संरचना मार तनमािण भई सोको 
रकम भकु्तानी भएको र बाँकी कार्ि सम्पन्न हनु नसर्क कार्िसम्पन्न पेश भएको छैन।मर्न्दर तनमािणको स्रोि 
समेि सतुनर्िि नभएको अवस्थामा, केही अंशमार तनमािण गरेर छो्ने र अधरुो संरचना खडा गरी उपर्ोगर्हन 
अवस्था शृ्रजना भई सरकारी श्रोि साधनको नोक्सानी हनुे अवस्था र्वद्यमान छ।आंर्शक संरचनामार 
तनमािणका रकम भकु्तानी गरेको कार्िसम्पन्न पेश गनुिपने रु  

भौ.नं/तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान भकु्तानी रकम 
१८/२०७७/३/२८ समौजी मर्न्दर तनमािण वगाडी चचुाडा ९१७९५३ ७९३१४१ 
१८/२०७७/३/२८ दमुडा समौजा मर्न्दर वडा नं ९४१२७९ ३५९१४२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५९११३६०.० 



 

 अमरगढी नगरपातलका, डडेल्धरुा                             आ.व. २०७६।७७ 

11 
 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१८/२०७७/३/२८ उग्रिारा वेद र्वद्याश्रम र मर्न्दर तनमािण ६१७४८४२ ४७५९०७७ 
जम्मा ८०३४०७४ ५९११३६०  

31.  नगरपातलका भवन तनमािणिः कार्ािलर्ले नगरपातलका भवन तनमािणको लागी रोर्ल कन्स्ट्रक्सनलाई, धनगढीसँग 
तमति २०७४/३/२८ मा रु ६९८३३२२०.१२(मू.अ.कर समेि) मा कार्िसम्पन्न गने गरी सम्झौिा 
गरेकोमा, तमति २०७७/३/२७ मा कार्िसम्पन्न भई रु ७९२६१८३३.८३ (मू.अ.कर समेि) भकु्तानी 
गरेको छ।र्स सम्बन्धमा देहार्का व्र्होरा देर्खएका छन।् 

 

31.1.  साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १११(१ङ) मा साविजतनक तनकार्ले गणुस्िर पक्षको 
तनररक्षण र परीक्षणको व्र्वस्था गनुिपने िथा तनर्म ११२(१) मा दश लाख मातथको खररद सम्झौिामा 
अतनवार्ि तबमा गराउनपुने व्वर्स्था रहेको छ।कार्ािलर्ले भवन तनमािण सम्झैिामा तबमाको व्र्वस्था गरेको 
छैन भने भवन तनमाणिको Materials Test, Concerete Test लगार्िका गणुस्िर परीक्षण नगरेको हनुाले, 
तनतमिि संरचना गणुस्िरीर् भएको कुरामा आश्वस्ि हनु सर्कएन। 

 

31.2.  साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११८(१) मा पूवािनमुान गनि नसर्कएको पररर्स्थति सम्झौिा 
कार्ािन्वर्नको क्रममा आईपरेमा मार कार्ािलर्ले भेररएशन आदेश जारी गनि सक्न े व्र्वस्था रहेको 
छ।कार्ािलर्ले भवन तनमािणको क्रममा िीन पटकसम्म गरी रु १३६०२८४०.४२ अथािि ्सम्झैिा अंकको 
१९.४२ प्रतिशि हनुे गरी, कुल ३६ नर्ाँ आईटम थप गरी भेररएशन आदेश नगरप्रमखुबाट तमति 
२०७६/१२/६ मा स्वीकृि गराएको छ।भेरीएशन आदेश स्वीकृि गदाि पूवािनमुान गनि नसर्कने पररस्थीि 
आईपरेको कारण परु्ष्ट भएको छैन भने पटक पटक भेररएशन गररनलेु शरुु लागि अनमुान िथा सो बमोर्जम 
भएको सम्झैिामाथी प्रश्न गनुिपने र्स्थिी देर्खर्ो।साथै भेररएशन गदाि नर्ाँ थप भएको आईटमको दर 
Negotiated Rate का आधारमा िर् गररनपुनेमा, तनमािण व्वर्सार्ीले प्रस्िाव गरेको दरमा नै भेररएशन 
स्वीकृि गरेकोले, खररदमा तमिव्र्र्ीिा कार्म भएको मान्न सर्कएन। 

 

31.3.  साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२५(१) मा खररद सम्झैिा बमोर्जम तनमािण सम्पन्न 
भएको तिस ददनतभर सम्बर्न्धि तनमािण व्र्वसार्ीले तनमािण भए बमोर्जमको एज तबल्ट नक्सा साविजतनक 
तनकार्मा पेश गनुिपदिछ।भवन तनमािण सम्पन्नको तिस ददनमा तनमािण व्र्वसार्ीले एज तबल्ट नक्सा पेश 
गरेको छैन।एज तबल्ट नक्सातबना कार्ािलर्ले नापजाँच गरी नापी र्किाब चढाएकोले तनमािण व्र्वसार्ीद्वारा 
भएका वास्िर्वक कार्ि िथा कार्ािलर्बाट भएको नापीमा फरक पने हनुाले, एज तबल्ट नक्सा पेश भएर सो 
बमोर्जमको कार्ािलर्बाट नापजाँच भई रकम भकु्तानी ददने व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गररनपुदिछ।कार्ािलर्को 
पररसरमा गररएको कम्पाउन्ड वाल लगाई र्फतलङ्ग गरेकोमा उक्त कार्ि कररक १० सेर्न्टतमटर दतबन गएको 
देर्खन्छ।सो कार्िको सधुार अवतध बाँकी रहेकोले तनमािण व्र्वसार्ीबाट उक्त कार्ि गराउन ुपदिछ। 

 

32.  तसमा नाघी उपभोक्तामाफि ि र्ोजना कार्ािन्वर्निः स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम(संचालन 
कार्िर्वतध) तनर्मावली,२०७६ को तनर्म ११(३) मा र्स तनर्मावली बमोर्जम छनौट भएका आर्ोजना 
कार्ािन्वर्न गदाि पचास लाखभन्दा मातथ लागि अनमुान भएको आर्ोजना बोलपरको माध्र्बाट कार्ािन्वर्न 
गराउनपुने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले सो कार्िक्रम अन्िगिि रु ६१७४८४२.१२ लागि अनमुान 
भएको उग्रिारा र्वद्याश्रम र मर्न्दर तनमािण र्ोजना उपभोक्ता सतमिीमाफि ि संचालन गरेको छ।तनर्मावलीले 
िोर्कएको तसमा नाघी उपभोक्ता सतमिीमाफि ि र्ोजना कार्ािन्वर्न गनुि उपर्कु्त देर्खएन। 

 

33.  संर्चि कोष र्फिाि गनुिपनेिः शशिि िफि का कार्िक्रमहरुमा र्वतनर्ोजन रकम  आ.व. को अन्ि सम्म िोर्कएको 
कार्िक्रममा खचि गरी बाँर्क रकम संर्घर् संर्चि कोषमा र्फिाि गनुिपदिछ। नगरपातलकाले देहार्को 
कार्िक्रमकको रकम रु १०२८८६८१ आन्िररक श्रोिमा लातग जम्मा गरेको छ । िोर्कएको कार्िक्रममा 
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खचि हनु बारँ्क रकम आन्िररक िफि  जम्मा गरेकोले सो रकम र्फिाि गरी संर्घर् संर्चि कोषमा जम्मा 
गनुिपने रु  
भौ.नं./तमति कार्िक्रम रकम 

६- 07७/०३/२७ स्थातनर् िह प्रशासतनक भवन 
पवुािधार र्वकास 

१०२८८६८१ 

जम्मा १०२८८६८१ 
 

 

१०२८८६८१.० 

 

 

34.  र्शि गहृ तनमािणिः र्वशेष अनदुान कार्िर्वतध,२०७५ को दफा ७ (घ) मा स्थातनर् िहको हकमा संर्घर् 
र्वशेष अनदुानबाट रु ५० लाख  भन्दा कम लागि अनमुान भएको कार्िक्रममा लगानी गनि नपाईने ब्र्होरा 
उल्लेख छ ।दफा नं ८ (२)मा सो अनदुानको रकमको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गनि नपाईने समेि 
उल्लेख गररएको छ । नगरपातलकाले र्शि गहृ तनमािणको लातग रु ३८५९३९९ को लागि अनमुान िर्ार 
गरी र्शि गहृ पवुािधार तनमािण उपभोक्ता सतमतिबाट तनमािण कार्ि गराई रु २५४६५३५ भकु्तानी गरेको 
छ।नगरसभाको स्वीकृि बजेट िथा कार्िक्रमा नपरेको र र्वशेष अनदुान कार्िर्वतध र्वपरीि गई खचि भएको 
कार्ि अतनर्तमि कार्ि रु 

 

 

 

 

 

 

२५४६५३५.० 

35.  तनमािण कार्िको तबल नभएकोिः ३२- 07७/०२/११ साविजतनक खरीद तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म १२३ 
मा खरीद सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल र्वजकको भकु्तानी गदाि 
प्रार्वतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुिपने व्र्होरा उल्लेख छ । नगरपातलकाले बडा नं ७ पोखरा खानेपानी र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिलाई 
रु ३६४३९३० नेपाल सरकार िथा र्फनल्र्ाण्ड सरकारको श्रोिबाट रु ३५६०७० नगरपातलकाको 
समपरुक कोषबाट गरी रु ४०००००० भकु्तानी गरेको छ ।सो खानेपानी र्ोजनामा के कति कार्ि भएको 
छ सो को तबल िथा नापी र्किाब िर्ार नगरी भकु्तानी गरेको छ ।सो र्ोजनामा नेपाल सरकारले ८.८ 
प्रतिशि र र्फनल्र्ाण्ड सरकारको ४६.२ प्रतिशि अंश रहने िथा उपभोक्ता सतमतिको २५ प्रतिशि र 
नगरपातलकाको २० प्रतिशि रहनेमा भकु्तानी रकममा सो प्रतिशिको आधारमा भकु्तानी गररएको छैन । 
सम्झौिा बमोर्जम श्रोिगि िथा नापी र्किाब र रतनङ तबल र्वना भकु्तानी गररएकोले कामको आधारमा 
भकु्तानी नगरेको रकम अतनर्तमि खचि रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४००००००.० 

 बहकु्षतेरर् पोषण कार्िक्रम  

36.  पोषण कार्िक्रम ६- 07७/०३/२७ कार्िलर्ले स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रमहरु आतथिक वषि तभर सम्पन् न गनेगरी 
कार्ि गनुिपदिछ । पोषण कार्िक्रम अन्िगिि तमति २०७७/४/२२ गिे कार्िक्रम गरी २०७७ असार 
मसान्िमा बजेट खचि गरेको छ । कार्िक्रम सम्पन् न नहुँदै बजेट खचि गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु ४२०९००.० 

36.1.  कर दार्खलािः सामग्री खररदबाट कट्टा भएकोले रु ६३१४.० अतग्रम कर कर्ट्ट गरी दार्खला नभएकोले, सो 
रकम दार्खला गनुिपने रु ६३१४.० 

 प्रकोप व्र्वस्थापन िफि   

37.  कोतभडमा सहर्ोग गरेबापि भत्तािः कोतभड संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोखीम भत्ता व्र्वस्थापन 
आदेश २०७७ अनसुार कोतभड१९ को रोकथाम तनर्न्रणमा प्रत्र्क्ष खर्टने स्वास्थर् क्षरे लगार्िका 
कमिचारीलाईमार २०७६ चैि ९ गिे पतछ थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले 
देहार् बमोर्जम संख्र्ामा पदातधकारीहरुलाई राहि र्विरण कार्िक्रममा सहर्ोग गरेबापि रु१०३६७५.० 
भकु्तानी गरेको छ।व्र्वस्थापन आदेशमा िोर्कए बाहेकका पदातधकारीहरुलाई निोर्कएको सहर्ोग बापि 
भकु्तानी गरेको रु १०३६७५.० खचि गरेको छ। 
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भौ.नं/तमति पदातधकारी संख्र्ा रकम 

३४/२०७७/१/३१ ८ २०४००.० 

३३/२०७७/१/२९ ९ २१२५०.० 

३२/२०७७/१/२८ ८ २२५००.० 

२५/२०७७/१/२२ ८ ३९५२५.० 

जम्मा १०३६७५.०  
38.  कोतभड खचििः आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६को उपतनर्म ८ अनसुार कुनै रकमको 

भकु्तातन ददंदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ।कोतभड १९ को अवतधमा र्वतभन्न 
वडाहरुले खाना खाजा र्वतभन्न र्कराना पसलको र्वल वाट खचि लेखेको छ।वडाहरुले राहि र्विरण िथा 
अन्र् खचि गरेको र्वल भपािईको आधारमा खचि लेखेको भए पतन तनिि मापदण्ड¸ नमसि ¸ तनणिर् िथा 
कार्िक्रम नखलेुको¸ लगडाउनको अवतधमा समेि होटल र्वल पेश गरी  खचि दातब गरी सम्वर्न्धि पार्टि 
लाई भकु्तानी नगरी सोधभनाि तलएको देर्खर्ो । जस्वाट उक्त भकु्तानी िथा खचिको र्थाथििा समेि र्र्कन 
गनि सर्कएन । िसथि र्स्िो खचिको सम्वन्धमा सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ानाकषिण हनु ुपने देर्खर्ो ।र्सरी 
तनणिर् र खचिको नमसि वेगर भकु्तानी भएको खचिको केही उदारहण तनम्न छन । 

गो.भौ.र तमति खचि र्ववरण भकु्तातन तलनकेो नाम खचि लेखेको रकम 

८५।०७७।३।१७ ग्र्ास चलु्हो लगार्ि  लाटा कपाली सप्लार्सि  ६६१९२।०० 

८५।०७७।३।१७ अण्डा ¸खाध्र्ान्न चन्द्र सूर्ि जनरस्टोर १५६२२०।०० 

८७।०७७।३।१७  खाध्र्ान्नको र्वल वाट खड्ग व.बोहोरा १०  नं.वडा 
अध्र्क्ष  

१८७४१५।०० 

९०।०७७।३।१९ तसरक डसना ३० सेट बैजनाथ स्टोर बेहडा बाबा १३४०३६ दार्खला 
नभएको 

९२।०७७।३।१९ पाईप खररद र्ज तब एल हाडिवरे्र बन्दना 
हाडिवरे्र 

४६६९५।०० 

प्रर्ोजन स्पष्ट नभएको 
९४।०७७।३।२२ चामल खररद वडा नं ५ 

राहि र्विरण 
अवर्स्थ र्कराना पसल  ८८८९०।०० 

९६।०७७।३।२२ पदातधकारी बैठक र 
अनगुमन भत्ता 

र्वभन्न पदातधकारीहरु ९००००।०० 

१००।०७७।३।२४ क्वारेर्न्टन ब्र्वस्थापन  ख्क वहादरु पाल ६९०००।०० 
१०२।०७७।३२४ खाना खचि वडा नं १ क्वारेर्न्टन १२२५००।०० 

११०।०७७।३।२५ पाईप खररद एतलसा हाडिवरे्र १७५५००।०० 

प्रर्ोजन स्पष्ट नभएको 
११८।०७७।३।३० फमि िथा तसरक डसना र्वतभन्न फमि १८६८००।०० 

१२०।०७७।३।३१ चामल िेल शभुम स्टोर १८९२५।००  

 

39.  पेश्की वाकँीिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७८ मा अनसुार आतथिक वषितभर फर्छ्यौट 
गने गरी पेश्की उपलव्ध गराउन सर्कने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले र्ो वषि र्वतभन्न उपभोक्ता सतमति 
िथा व्र्क्तीहरुलाई उपलब्ध गराएको पेश्की मध्रे् तनम्नानसुार रु ३३००००।– लेखापरीक्षण अवतधसम्म  
फर्छ्यौट  गरेको देर्खएन । तनर्मावलीको तनर्म ७९ अनसुार फर्छ्योट हनु बाँकी रहेको पेश्की रकम रु 
८००६३२२.० फर्छ्यौट गनुि गराउन ुपने देर्खएको रु 

बजेट र्शषिक पशे्की तलनकेो नाम  फर्छ्यौट हनु बाकँीपशे्की रकम 

दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन वडा नं ४ ददपेन्द्र थापा १¸५०¸०००। 

दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन ददपेन्द्र प्रसाद पन्ि ५००००।०० 

दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन वडा नं ४ खेमराज पाठक ४००००।०० 

दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन वडा नं ३ गणेश दत्त पनेरु ४००००।०० 

 

 

 

 

 

 

३३००००.० 
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दैर्व प्रकोप व्र्वस्थापन वडा नं ३ गोर्वन्द राज भट्ट ५००००.० 
जम्मा ३३००००.०  

 सशिि पूरँ्जगििफि   

40.  पेश्कीिः २१- २०७६/११/२१ साविजतनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ५२(क) मा साविजतनक  तनकार्ले 
खररद सम्झौिा पिाि पेश्की ददंदा खरीद सम्झौिा रकमको बीस प्रतिशिमा नबढ्ने गरी पेश्की ददन सक्ने 
र पर्हलो पटक पेश्की दददा स्वीकृि पेश्की रकमको आधारमा नबढ्ने गरी ददन ेव्र्व्स्था गरेको छ ।बाँर्क 
पेश्की उपलब्ध गराउदा कामको प्रगतिको आधारमा ददन सर्कने व्र्व्स्था छ । नगरपातलकाले वडा नं 
१,२, र ११ को स्वास्थर् केन्द्रको भवन  तनमािण कार्िमा सो अनसुार पेश्की उपलब्ध नगराई परैु रकम 
उपलब्ध गराएको छ साथै कार्ि प्रारम्भ गनुि अगावै िोर्कएको सामानको र्वमा गनुिपनेमा र्वमा गरेको छैन 
। प्रर्ोग गररएका सामानको गणुस्िर प्रतिवेदन संलग्न गनुिपनेमा सो समेि राखेको छैन । 

 

41.  बढी भकु्तातनिः र्वद्यालर् भौतिक सरु्वधा र्वस्िार कार्िक्रममा र्वद्यालर्हरुको कक्षा कोठा तनमािण कार्िमा 
स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रम तभर रही तनकासा ददनपुदिछ । नगरपातलकाको घटाल मा.र्व नवुाकोटलाई शैचालर् 
तनमािणमा स्वीकृि रकम भन्दा रु १६६२७.० बढी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी रकम असलु गनुिपने  

 

 

 

१६६२७.० 

 सशिि चालिुफि   

42.  सहर्जकरण वापिको भत्तािः अथिमन्रालर्को कार्ि संचालन तनदेर्शका २०७५ को पररच्छेद ७ को ७.१.१५ 
मा सबै प्रकारका िातलम, गोर्ष्ठ सेतमनार लगार्िका खचिको मापदण्ड मा उल्लेख भए अनसुार सम्बन्धीि 
कार्ािलर्ले सञ्चालन गरेको िातलममा सोही कार्ािलर्को स्रोि व्र्र्क्त भएको अवस्थामा कक्षा तलए बापिको 
पाररश्रतमक नपाउने व्र्वस्था छ ।िातलम संर्ोजन वापि एक कार्िक्रमको रु ४००  िोर्कएको । 
कार्ािलर्ले देहाएमा कार्िक्रमम संचालनमा उल्लेर्खि व्र्वस्था र्वपररि सहजकिाि भत्ता वापिको रकम 
भकु्तानी गरेकोमा नम्सि र्वपरीि भकु्तानी भएको भत्ता रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गररन ुपने रु  
भौ नं तमति कार्िक्रम बापि नम्मि अनसुार 

पाउन ुपने 
भकु्तातन भएको बढी 

भकु्तानी(कर 
कट्टा पतछ) 

६, 

२०७६।०६।१५ 
१ ददने आत्महत्र्ा 
रोकथाम ददवस  

सहजकिाि(२ 
जना) 

८००(२*४००)  

३००० 

 

१८७० 

६, 

२०७६।०६।१५ 

२ ददने  Dengue   िथा 
Scrub Typhus 
Orientation 

सहजकिाि(२ 
जना) 

 

१६००(२*४००*
२) 

 

६०00 

३७४० 

६, 

२०७६।०६।१५ 
१ ददन े क्षर्रोगको 
चौमातसक सतमक्षा 
बापि 

सहजकिाि(४ 
जना) 

 

१६००(४*४००) 
 

६०00 ३७४० 

८ 

२०७६।०७।०५ 
१ ददने र्वश्व मानतसक 
स्वास्थर् सेवा ददवस 

सहजकिाि(३ 
जना) 

१२००(३*४००) ४५०0 २८०५ 

३७ 

२०७६।०९।२५ 
मातसक बैठक समीक्षा  सहजकिाि(१ 

जना) 
८००(१*४००
*२) 

२८०० १७०० 

जम्मा ५२०० १६५०० १३८५५  

 

 

 

 

 

१३८५५.० 

 

43.  भ्रमण अवतधमा स्थानीर् भत्ता भकु्तानीिः भ्रमण  खचि तनर्मावतल,२०६४ को तनर्म ७(११) मा सरकारी 
कामको तसलतसलामा भ्रमणमा रही दैतनक भंमण भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमिचारीले दैतनक भत्ता 
उपभोग गरेको अवतधभर र्फल्ड भत्ता, बैदठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थातनर् भत्ता वा  अन्र् कुनै र्कतसमको 
भत्ता नपाउने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ािलर्बाट र्वतभन्न समर्मा देहार् बमोर्जमका कमिचारीहरुको भ्रमणमा 
स्थातनर् भत्ता नकार्टएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गररन ुपने रु 

 

 

 

 

१७१०७.० 
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भौ नं तमति कमिचारीको नाम पद भ्रमण ददन स्थातनर् भत्ता 
दर प्रति ददन 

कर्ट्ट हनुपुने 
रकम 

७, 

२०७६।०६।१६ 
 महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  २९ 

 

१२५ 
 

३६२५ 

७, 

२०७६।०६।१६ 

र्शवराज पाण्डेर् प.स्वा.प्रा.  

१२ 

१०२ 
 

१२२४ 

७, 

२०७६।०६।१६ 
शकुन्िला भट्ट  ना.प.स्वा.प्रा.  

६ 

१०२ 
 

६१२ 
५७ 

२०७६।११।०६ 
महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  १२ १२५ १५०0 

५७ 

२०७६।११।०६ 
र्शवराज पाण्डेर् प.स्वा.प्रा. ६ १०२ ६१२ 

५७ 

२०७६।११।०६ 
शकुन्िला भट्ट  ना.प.स्वा.प्रा. ६ १०२ ६१२ 

७८ 

२०७६।०२।०२ 
महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  ६ १२५ ७५० 

८२ 

२०७६।१२।०६ 
लोकराज पनेरु ज.स्वा.तन. ६ १२५ ७५० 

९० 

२०७६।११।०६ 
महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  ६ १२५ ७५० 

९० 

२०७६।११।०६ 
र्शवराज पाण्डेर् प.स्वा.प्रा. ६ १०२ ६१२ 

९० 

२०७६।११।०६ 
शकुन्िला भट्ट  ना.प.स्वा.प्रा. ६ १०२ ६१२ 

७९ 
२०७७।०३।१६ 

लक्ष्मी उपाध्र्ार्  प्र.प्र.अ. ४ १२५ ५०० 

९० 

२०७६।११।०६ 
गणेश र्वष्ट स्वास्थर् अतधकृि ३ १२५ ३७५ 

१२९ 

२०७७।०३।१८ 
महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  ५ १२५ ६२५ 

१३० 

२०७७।०३।१८ 
महार्वर शांर्क पश ुर्वकास अतधकृि  ६ १२५ ७५० 

१३६ 

२०७७।०३।२० 
र्जिराज उप्रतेि ना.स.ु ६ १०२ ६१२ 

१२२ 

२०७७।०३।११ 
दल बहादरु ख्का अतधकृि छैटौं ६ १२५ ७५० 

१२२ 

२०७७।०३।११ 
हम प्रसाद न्र्रुो  प्रा.स. ६ १०२ ६१२ 

१२२ 

२०७७।०३।११ 
प्रकाश भट्ट  ना.प्रा.स. ६ १०२ ६१२ 

१२२ 

२०७७।०३।११ 
रमेश प्रसाद औझा  प्रा.स. ६ १०२ ६१२ 

जम्मा   १७१०७  
44.  छारवरृ्त्त रकमिः कार्िक्रम कार्ािन्वर्न परु्स्िका,२०७६/७७ र्क्रर्ाकलाप नं ७.२.१.१ को ४.२ बुँदामा 

IEMS  मा प्रर्वष्ट िथर्ाङकलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्लाई कक्षागि र्वद्यातथिहरुको र्थाथि िथर्ाङकसंग सत्र्ापन 
गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्णि गरी सोका आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई छारवरृ्त्त रकम अनदुान प्रदान 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।नगरपातलकाले आधारभिू िह(१-८) छारा छारवतृि र दतलि छारवतृि देहार् 
बमोर्जम र्विरण गरेको छ।गैह्रआवतसर् छारवतृि शैर्क्षक सर २०७७ साल वैशाखमा भनाि भएकाले मार 
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पाउने व्र्वस्था छ िर र्वद्याथी भनािको आधारमा तनकासा रकम भन्दा छारवतृि र्विरण भपािई कम भई 
बाँर्क हनु आउने रकम रु. १८८००/- र अन्र् र्वद्यालर्हरुबाट पतन प्रमार्णि र्वद्यातथि संख्र्ा र २०७७ 
मा र्वद्यातथि भनाि र्र्कन गरी र्फिाि हनु ुपने छारवरृ्त्त रकम िहाँबाट छानर्वन गरी असलु हनुपुने 

र्वद्यालर्को नाम आधारभिू िह(१-८) 
छारा र दतलि छार 
प्रमार्णि संख्र्ा 

तनकासा रकम 
(प्रति र्वद्यातथि 
रु.४००) 

भपािई रकम र्फिाि हनुपुने रकम 

वैजनाथ मा.र्व. १५९ ६३६०० ५७२००(१४३
*४००)  

६४०० 

उग्रिारा मा.र्व. १८२ ७२८०० ६०४००(१५१
*४००) 

१२४०० 

जम्मा ११७६००.० १८८००.०  

 

 

१८८००.० 

45.  प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवािधारहरुको र्वकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम संचालन 
तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा 
समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरण गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्िक्रममा 
संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ािलर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन 
।कामका लागी रोजगार कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी, 
अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवािधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमािणका लातग अतधकाँश र्ोजना 
छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ि गराउने गरी र्ोजना कार्ािन्वर्न भएका छन ्। साथै श्रतमकको संख्र्ा 
पतन अतधक रहेकोले कार्िक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ािन्वर्न भएको पाईएन । र्स 
कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक, नाला, तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन 
गरी र्स वषि वडा नं १,३,८ र ९ वडाका ३१७ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. 522870.00खचि 
गरेको छ ।लर्क्षि वगिलाई १३ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम 
खचि समेि खचि लेखेका छन ्।उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको 
दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी शृ्रजना भएको देर्खंदैन।साथै श्रतमकहरुको पाररश्रतमक बैँकमाफि ि मार 
भकु्तानी गररनपुनेमा सो व्र्वस्थ कार्ािन्वर्न गरेको छैन। 

वडा नं कार्िक्रम/र्ोजना 
संचालन 

रोजगार संख्र्ा कुल खचि रकम िलबमा खचि भएको 
रकम 

1 1 

 

30 181800.० र्ववरण प्राप्त नभएको 

3 3 

 

133 804168.0 र्ववरण प्राप्त नभएको 

8 2 109 508522.0 र्ववरण प्राप्त नभएको 
9 2 45 272700.0 र्ववरण प्राप्त नभएको 

जम्मा 522870.00  

 

 नगरपातलका पूरँ्जगििफि   

46.  र्वल वा र्वजकको भकु्तानी सम्बन्धमािः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ )८ (मा 
र्वल वा र्वजकको भकु्तानीमा  आपूतििकिाि, तनमािण व्र्वसार्ी, सेवाप्रदार्क वा परामशिदािालाई पच्चीस हजार 
रुपैर्ाभन्दा बढी रकम भकु्तानी गदाि एकाउण्ट पेर्ी चेकको माध्र्मवाट भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । 
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कतिपर् कार्िक्रम्मा कार्ािलर्ले र्वतभन्न आपूतििकिािलाई रकम भकु्तानी गदाि कमिचारीले पेर्श्क तलई नगद 
भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मको पलानामा कार्ािलर्को ध्र्ान जान ुपदिछ । 

47.  गि वषिको भकु्तानीिः २३।०७६।७।७ रकम अपर्ािप्त भएको िर खचि नगरेमा हानी नोक्सानी हनु ेवा सो 
कार्ि नगरेमा सेवा प्रवाहमा असर पने पररर्स्थतिमा चाल ुवषिको आर्ले नखामेको खचि आगामी वषि भकु्तानी 
हनुे गरी दार्ीत्व तसजिना हनुे पररस्थतिमा त्र्स्िो खचि लेख्न सम्वद्द पदातधकारीको स्वीकृिी तलई भकू्तानी ददने 
वषिको कार्िक्रममा समेि समावेश गरी वजेट व्र्वस्था र खचि अनमुोदन सभावाट गनुि पदिछ।गि वषि नै 
दार्र्त्व सजृना हनुे गरी र्वल भरपाई पेश भएर भकु्तानी गनि बाँकी रहेको शौर्िशर्क्त जडान उपपभोक्ता 
सतमतिले २०७६।३।२४को स्माटि सोलर प्रा तल ले पेश गरेको तबलको आधारमा र्ो बषि रु १८६२०००। 
भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्सरी जनु वषिको आम्दानी र खचि हो सोही वषि भकु्तानी हनुे गरी तमिव्र्र्ी 
रुपमा खचि गनुिपनेमा सो अनरुुप नगरी बीत्तीर् समानीकरण पंूर्जगि िफि वाट मार रु १८६२०००। 
भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  उपभोक्ता माफि ि खररद कार्ििः २३।०७६।७।७  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म 
९७ )६(मा उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा 
भकु्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ ।सौर्िशक्ती जडानको लातग आवस्र्क सामान उपभोक्ता सतमति 
माफि ि स्माटि सोलर प्रा.तल.संग संझौिा गरी सोझै रु ३०¸७७¸७८१।२० को सामान खररद गरेको देर्खर्ो 
।उपभोक्ता सतमतिले र्सरी सप्लार्सि संग सोझै संझौिा गरी खररद गनि तनर्मानसुार तमल्ने देर्खंदैन ।िसथि 
सो सम्वन्धमा आधार सर्हि स्पष्ट हनु ुपने देर्खर्ो। 

 

48.1.  उपरोक्त बमोर्जम सो प्रा तल संग भएको संझौिा अनसुार सोलारको वारेन्टी अवतध१ वषिको हनुे प्रा तल वाट 
धरौटी वापि ५ प्रतिशि कट्टा गरीन ुपने उल्लेख भएकोमा संझौिा अनसुार रु १¸५३¸८८९।– धरौटी कट्टा 
गनुि पनेमा कट्टा नगरेकोले धरौटी माग गनुि पने देर्खएको रु 

 

 

 

१५३८८९.० 

49.  मलु्र्ाकंन भन्दा वढीिः ३२१।०७७।३।२५साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४को तनर्म १२३ )१( ख 
अनसुार खररद संझौिा अनसुार साबिजतनक तनकार्ले सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रावधान बमोर्जम तनमािण कार्ि 
सम्पन्न भई प्रातबतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी गनि सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ ।टुडीखेल मातलर्ा सडक मेर्शनरी वाल तनमािण वापि र्ववेक तनमािण 
सेवालाई भकु्तानी ददंदा कार्ि मलु्र्ांकन अनसुार ४७४०७१।००मार भकु्तानी ददन ु पनेमा 
रु४¸७७¸५१७।०० भकु्तानी ददएको देर्खएकोले बढी भकु्तानी गरेको रु ३¸४४४।– असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

३४४४.० 

50.  म.ुअ.कर समार्ोजनिःमलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०५३(आठौं संसोधन) को दफा ६(ग) अनसुार ठेक्का 
वा करार अन्िगिि वस्ि ुआपूतिि वापिको मलु्र् अतभवदृद्दकर भकु्तानी गदाि सो कर रकमको ५० प्रतिशिले 
हनु आउने रकम ठेकेदार वा आपूतििकिािको नामबाट स्वरं् भकु्तानी गने तनकार्बाट सम्बर्न्धि राजस्व 
शीषिकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर रकम मार सम्वर्न्धि आपूतििकिािलाई भकु्तानी ददन ु पने र सो 
व्र्होराको जानकारी सम्बर्न्धि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई ददन ुपने व्र्वस्था छ। पातलकाले उक्त व्र्वस्था 
वमोर्जम ५० प्रतिशि म.ुअ.कर रकम स्वरं् कार्ािलर् माफि ि राजस्व दार्खला गनुि पनेमा सो वमोर्जम 
नगरी उपरोक्त बमोर्जमको भकु्तानीमा आपूििकलाई शिप्रतिशि भकु्तानी ददएको देर्खएकोले भकु्तानी भएको 
तनम्नानसुार म ुअ कर रु ६¸५१¸६९९।– सम्वन्धमा सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्वाट म.ुअ.कर 
समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनु ुपने अन्र्था असलु गरी दार्खला गनुि पने देर्खएको रु. 
गो.भौ.र तमति आपूििकको नाम भकु्तानी रकम भकुिानी भएको म ु अ कर 

रकम 

२।०७६।५।२२ कल्पना कन्स्ट्रक्सन २६१०३० ३००३० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६५१६९९.० 
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११।०७६।६।१५ पफेक्ट कन्स्ट्रक्सन क ४९९४६० ५७४६० 

२३।०७६।७।७ स्माटि सोलर प्रा तल २१२४४०८ २४४४०१ 

६६।०७६।११।७ चन्दननाथ कन्सल्टेन्सी ४९४००० ५६८३२ 

५८।०७६।९।२४ तड बी मल्टी एक्सर्ट्रम 
तडजाईन सोलसुन 

९६४३८० ११०९४६ 

१२३।०७७।१।३० एसलोर्जक ई कन्सट्यान्स प्रा 
तल 

२३७७०० २७३४६ 

१३५।०७७।२।६ ईम्पेररर्ल ई सोलसुन प्रा तल ३५०००० ४०२६५ 

४०५।०७७।३।३१ राजेन्द्र तनमािण सेवा ७३३७९७ ८४४१९ 

जम्मा ५६¸६४¸७७५।– ६¸५१¸६९९।–  
51.  सबे खचििः १६१।०७७।२।२२ आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म ३६ )८(मा कुनै 

रकमको भकु्तानी ददंदा ररि पगु ेनपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था गरेको छ ।समपरुक अन्िरगिका र्वभर् न्न 
आर्ोजनाहरुको सवे गरेको देखाई र्वतभन्न १० जनालाई  भौ नं १६०¸१६१ र १६६ वाट क्रमश  रु 
१¸३७¸८४०।– ¸१४५१७६।– र १५५८८५।– समेि जम्मा रु ४¸४३¸१७७।– सवे गरेको पारीश्रतमक 
वापि  भकु्तानी गरेको देर्खर्ो ।सो सम्बन्धमा देर्खएका अन्र् ब्र्होरा तनम्न छन।् 

 

51.1.  उपरोक्त बमोर्जम र्ोजनाहरु सवे गरेको भनी पातलकाका कमिचारी हरुलाई थप पारीश्रतमक भकु्तानी ददन 
तमल्ने आधार देर्खएन । र्वतभन्न परामशिदािा वाट र्ोजनाहरु सवे गराएको भनी भकु्तानी खचि लेखेको 
देर्खन्छ ।  

 

51.2.  आर्कर ऐन २०५८ बमोर्जम रु १९¸७७६। कट्टा गनुि पनेमा रु १८¸५००।मार कट्टा गरेको देर्खएकोले 
घटी कट्टा गरेको रु १¸२७६।र कट्टा गरेको कर रु १८¸५००। राजस्व दार्खला गरेको नदेर्खएको समेि 
कर दार्खला गरेको प्रमाण पेश हनु ुपने रु   

 

 

 

१९७७६.० 

51.3.  उपरोक्त वमोर्जम तनर्तमि पारीश्रतमक खाने स्थार्ी कमिचारी वाट तनर्तमि गनुि पने कामको थप पारीश्रतमक 
ददन तमल्ने आधार नदेर्खएको रु 

 

४४३१७७.० 

52.  पाईप र ककि ट पािा र्विरणिः २०९/२०७७/३/९, साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म 
९७(६) मा उपभोक्ताको हरेक भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन भई आएको आधारमा भकु्तानी ददन 
सर्कने व्र्वस्था गरेको छ।तबतभन्न व्र्क्तीहरुको तनवेदनको आधारमा अतनल मेटल पसलको तबलको आधारमा 
४३३५मीटर एच तड पी पाईप र २० थान ककि ट पािाको रु ३¸६५¸२५३।०० भकु्तानी खचि लेखेको 
देर्खर्ो ।त्र्स्िै भौ नं.२०९।०७७।३।९ वाट समेि सोही पसलको र्वलवाट रु ३¸६५¸२५३।– को 
पाईप खररद गरेको देर्खएकोमा प्रर्ोजन नखलुाएको पाईप खचिको र्थाथििा र्र्कन प्रमाण पेश भएन । 
र्सरी सभावाट स्वीकृि कार्िक्रम वेगर तनवेदनको आधारमा पाईप र ककि ट पािा र्विरण गरेकोमा सो 
कार्िको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन पेश गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६५२५३.० 

53.  बैठक भत्तािः२४२।०७७।३।१८ आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म १२१ िथा नेपाल 
सरकारको कार्िसंचालन तनदेर्शका  ,2076 को 7.1.1 मा बैठक भत्ताको स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ । जस 
अनसुार काननु अनसुार गठन भएका सतमिी हरुको वैठक भत्ता प्रदान गने र र्स्िो वैठक पतन कार्ािलर् 
समर् अगाडी वा पछाडी हनुपुने र स्पष ्ट कार्िर्ोजना एवं र्वषर्वस्ि ुसमेि हनुपुने व्र्वस्था छ । िर 
र्स्िो भत्ता एउटै तनकार् वा अन्िगििका  पदातधकारी /कमिचारी मारै बस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान गनि नपाउने 
व्र्वस्था रहेको छ । िर पातलकाले एउटै तनकार्का पदातधकारी मारै संलग्न रहेको िथा कार्ािलर् समर् 
जस्िै २०७७।३।३ गिे बधुवार ददउसो २ वजे बसेको वैठकको १५ जनाको २२¸५००।– समेि र्वतभन्न् 
१२ वैठकको रु २¸०१¸०००।– भत्ता खचि लेखेको छ । त्र्स्िै पटक पटक वैठक वसेको देखाई वैठक 
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वाट उल्लेखनीर् तनणिर् नहनुे र वैठकमा सहभातग भएको आधारमा भत्ता खचि लेखेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको 
रु. 

 

२०१०००.० 

54.  बढी मलु्र्ाकंनिः२८४।०७७।३।२२ साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७ )६(मा 
उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा भकु्तानी ददन 
सर्कने व्र्वस्था गरेको छ ।स्र्ाडा खानेपानी तनमािण उपभोक्ता सतमतिको खानेपानी पाईप जडानको लातग 
रु २१७६१९।००को लागि अनमुान स्वीकृि गरेकोमा रु २२१२०१।३८को मलु्र्ांकन भए बमोर्जम 
उपभोक्तालाई जन श्रमदान कटाई भकु्तानी ददएकोमा सोको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन  )नापी र्किाव(अनसुार 

२७०० मीटर पाईप खररदको र्वल िथा सप्ला१५५०मीटर पाईप जडान गरेको देखाईएकोमा जम्मा ई 
गरेको देर्खएकोले ११५० मीटर पाईप वढी जडान गरेको देखाई रु २११.६६ के जी को रु 
६३¸३६४।०० बढी मलु्र्ांकन गरेको देर्खन्छ ।अको िफि  २७०० मीटर पाईप जडान गरेको देखाएकोमा 
३००० मीटर पाईप लाईतनङ्गको काम भएको देखाई ३०० मीटर लम्वाईमा ०.३०मीटर  चौडा र 
०.२२मीटर उचाईको १९.८ घनमीटर नगरेको कामको रु ७¸१२८।०० बढी मलु्र्ांकन गरेको देर्खएकोले 
उक्त मलु्र्ांकनको र्थाथििा र्र्कन हनु सकेन ।िसथि र्स्िो प्रार्वतधक मलु्र्ांकन गने प्रार्वतधक कमिचारीलाई 
र्जम्मेवार वनाई वढी भकु्तानी गरेको रकम असलु हनु ुपने देर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०४९२.० 

55.  अनदुानिः३५६।०७७।३।२८ नगरपातलकाको तमति २०७७।२।२०को तनणिर्ले र्वतभन्न वडाहरु माफि ि 
६ वटा र्वध्र्ालर्को लातग रु ३८¸२५¸०००।– अनदुान पठाएको देर्खर्ो ।सो अनदुान ददने आधार र सो 
अनदुान सम्बन्धमा सभावाट कार्िक्रम स्वीकृि नभएको र अनदुानको  प्रर्ोजन समेि परु्ष्ट हनुे गरी अनगुमन 
प्रतिवेदन प्राप्त गनुिपने रु   

 

 

 

 

 

३८२५०००.० 

56.  ब्र्वस्थापन खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ९७ )४(मा उपभोक्ताको हरेक र्कस्िाको 
भकु्तानीमा कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन भई आएको आधारमा लागि अनमुानमा रहेको ओभरहेड मलु्र् 

 गरेको छ अतभबदृ्दीकर कर्न्टजेन्सी र जनसहभातगिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन सर्कने व्र्वस्था
। तनर्म ९७)८ (मा  साविजतनक तनकार्ले सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिलाई प्रार्वतधक सहर्ोग गराउन नसक्ने 
भएमा सो कार्िको लातग आबस्र्क जनशक्ती उपभोक्ता सतमति आफैले करारमा तनर्कु्त गनि सक्ने र सोको 
पारीश्रतमक वापि  लगाि अनमुानको ३ प्रतिशिमा नवढ्नेगरी कन्टीजेन्सी रकम वाट भकु्तानी गनि सर्कने 
व्र्वस्था गरेको छ ।र्स पातलकाले प्रार् सवै उपभोक्ताको र्ोजना हरुमा कन्टीजेन्सीको अतिररक्त 
व्र्वस्थापन खचि भनी मलु्र्ांकनमा जोडी भकु्तानी ददने गरेको र उपभोक्ताले र्वतभन्न होटलहरुको खाजा 
नास्िाको र्वल पेश गरी भकु्तानी तलएको देर्खर्ो ।र्सरी तनर्ममा नभएको र्शषिकमा रकम समावेश गरी 
भकु्तानी गनि र असम्बर्न्धि खचिको र्वल रार्ख भकु्तानी तलएको देर्खन्छ ।  

 

57.  आईटम फरक परेकोिः ३२३।०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४को तनर्म १२३ )१(ख 
र्खि प्रावधानअनसुार खररद संझौिा अनसुार साबिजतनक तनकार्ले सम्झौिामा उल्ले बमोर्जम तनमािण कार्ि  

सम्पन्न भई प्रातबतधक नाप जाँच गरी नापी र्किाबमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्िसम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी गनि सर्कने ब्र्वस्था गरेको छ ।टुतडखेल भातलर्ा दमुडुा भालमुारै सडक चेनेज नं.०+००० देर्ख 
८+१८० र्क मी सडक तनमािणको लातगराजेन्द्र तनमािण सेवा संग म ुअ कर समेि रु १¸९१¸२३¸१३०।३५ 
मा संझौिा भएको देर्खर्ो। सोको प्रथम रतनङ र्वलको रु ६१¸०३¸५५२।६२भकु्तानी गरेकोमा सोको 
लागि अनमुानमा र्प तस तस  वकि स फर आर सी सी १:१.५:३ फर रोड पेभमेन्ट उल्लेख भएकोमा उक्त 
कार्िको मलु्र्ांकनमा १:२:४ को दरले र्प तस तस को काम गरेको आधारमा भकु्तानी ददएको देर्खन्छ ।र्सरी 
लागि अनमुान भन्दा फरक काम गरी  संझौिा अनसुारको उल्लेर्खि दरले भकु्तानी तलएको देर्खंदा सो 
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सम्वन्धमा पातलकाको ध्र्ानाकषिण हनु ुपने देर्खर्ो ।साथै उक्त फरक आईटमको काम पनु नापजाँच गराई 
थप गराउन ुपने देर्खर्ो । 

 समानीकरण चालिुफि   

58.  डोजर, लोडर, एक्साभेटर ममिि : नगरपातलकामा रहेको  डोजर, लोडर र एक्साभेटरको ममिि िथा ईन्धनमा 
र्स वषि कार्ािलर्ले रु ३३९६८८.० खचि गरेकोमा उक्त डोजर, लोडर र एक्साभेटर भाडामा लगाएबापि 
कार्ािलर्ले रु १७४०००.० मार आम्दानी गरेको छ ।नगरपातलकाद्वारा अन्र् ममिि सम्भारमा समेि 
र्सको प्रर्ोग भएको देर्खएन । कार्ािलर्ले उपलब्ध मेर्शनरीको अतधकिम प्रर्ोग गने एवम ्सरकारी रकम 
लगानीको उर्चि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर र्स्िा हेभी मेर्शनरी औजारकव उपर्ोग िफि  प्रर्ास हनु ुपदिछ।                 

मेर्शनरी संख्र्ा ममिि िथा ईन्धन रकम आम्दानी रकम 

ब्र्ाक हो लोडर 1 111756.00 174000.00 

र्टप्पर 0 0 
 

अन्र् 1 227932.00 
 

जम्मा ३३९६८८.० १७४०००.० 

 

 

59.  ममिि खचििः साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९६(१) मा मालसामान ममिि गनुिपने भएमा 
सोको लागि अनमुान स्वीकृि गराउन ुपने र तनर्म ९६(३) मा पाँच हजार मातथका पाटिपूजाि फनुि पने 
भएमा सोको र्जन्सी दार्खला गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ।कार्ािलर्ले गाडी, मोटरसाईकल िथा डोजरको 
ममििमा रु १८५७७३१.० खचि गरेकोमा, ममिि कार्िको लागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको छैन 
भने फेरीएको पाटिपजुािको र्जन्सी दार्खला गरेको छैन।तनर्मावलीको व्र्वस्था अनसुार लागि अनमुान िर्ार 
नभएको िथा फेरीएका पाटिपजुािको र्जन्सी दार्खलासमेि नगरेकोले, खचिको वास्िर्वकिा र्र्कन गनि 
सर्कएन। 

 

60.  आन्िररक लेखापरीक्षण बापि थप पाररश्रतमक भकु्तानीिः २४/२०७६/६/१५, कार्ािलर्मा कार्िरि नार्ब 
सबु्बा लाल बहादरु साँउदलाई आन्िरीक लेखापरीक्षण बापिको पाररश्रतमक करकट्टी बाहेक रु १७०००.० 
भकु्तानी गरेको छ।कार्ािलर्मा कार्िरि स्थार्ी कमिचारीले, काननु बमोर्जमको सरु्वधा बाहेक कार्ािलर्को 
कार्ि गरेबापि थप पाररश्रतमक भकु्तानी तलन तमल्ने नदेर्खएकोले, आन्िररक लेखापरीक्षणबापि तनजलाई 
भकु्तानी भएको रु १७०००.० सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

१७०००.० 

61.  संगठन संरचना तनमािणका लातग भकु्तानीिः १४०/२०७६/७/२०, साविजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ 
मा साविजतनक तनकार्मा कार्िरि जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ि अनसुार परामशि 
सेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी प्रतिस्पधािको माध्र्मले खररद गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले 
संगठनात्मक संरचना र संगठनका पदहरुको कार्िर्ववरण िर्ारी बापि गोदार कन्सल्टेन्सी प्रा.तललाई रु 
१९६०३०.० भकु्तानी गरेको छ।कार्ािलर्ले सोको भकु्तानीमा लागि अनमुान िर्ार गरी स्वीकृि गरेको 
छैन भन ेसंगठन संरचना कार्ािलर्को जनशर्क्तबाट िर्ार हनु नसक्ने कारण पेश भएको छैन। 

 

 

 

 

 

 

 

62.  सहभागी भत्तािः १६२/२०७६/९/११, अथि मन्रालर् कार्ि संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा ७.१.१५ 
मा कार्िक्रममा सहभागीलाई सहभातगिा बापि रु १०० सहभागी भत्ता भकु्तानी गने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले 
बालमैरी स्थानीर् शासन कार्िक्रम संचालन बापि रु ६१४३८०.० भकु्तानी गरेको छ।संलग्न फाँटवारीमा 
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उक्त कार्िक्रम संचालन प्रस्िाव िथा सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन भने कार्िक्रममा सहभागी ३५३ 
जनालाई सहभागीिा बापि रु ५००.० को दरले रु १६३५००.० भकु्तानी गरेको छ।कार्ि संचालन 
तनदेर्शकामा िोर्कए भन्दा प्रति सहभागी रु ४०० का दरले बढी भकु्तानी भएको रु १४१२००.० 
सम्बर्न्धिबाट असलु गररनपुने रु 

 

 

 

१४१२००.० 

63.  प्रर्शक्षक भत्ता बढी भकु्तानीिः १६२/२०७६/९/११, अथि मन्रालर् कार्ि संचालन तनदेर्शका, २०७५ को 
दफा ७.१.१५ मा कार्िक्रममा प्रर्शक्षकलाई रु १५००.० प्रर्शक्षण भत्ता भकु्तानी गने उल्लेख 
छ।कार्ािलर्ले नगरपातलकाबाट सबै वडामा संचातलि बालमैरी स्थानीर् शासन िातलम संचालनमा देहार्का 
प्रर्शक्षकहरुलाई रु २०००.० दरले भकु्तानी गरेको छ।तनदेर्शकामा िोर्कए बमोर्जमभन्दा रु ५००.० को 
दरले बढी भकु्तानी भएको रु २७८५०.० सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु 

तस.नं नाम शेसन भकु्तानी भएको 
रकम(करकट्टी पिाि) 

भकु्तानी हनुपुने 
रकम(करकट्टी पिाि) 

बढी भकु्तानी भएको 
रकम 

१ हेमन्ि राज पन्ि १४ २३८००.० १७८५०.० ५९५०.० 

२ तमन राज ओझा ६ १०२००.० ७६५०.० २५५०.० 

३ तबष्ण ुराज भट्ट १४ २३८००.० १७८५०.० ५९५०.० 

४ लाल बाहदरु साउँद २२ ३७४००.० २८०५०.० ९३५०.० 

५ तबमला पन्ि २ ३४००.० २५५०.० ७५०.० 

६ पदम राज भट्ट ६ १०२००.० ७६५०.० २५५०.० 

७ पदम बा ऐर २ ३४००.० २५५०.० ७५०.० 

जम्मा २७८५०.० 

 

 

 

 

 

 

 

२७८५०.० 

64.  श्रतमक बालबातलका लगि संकलनिः ५२६/२०७७/३/२२, आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ३६(८)मा कुनै रकम भकु्तानी दददा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गनुि पने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले 
श्रतमक बातलबातलकाको लगि संकलन कार्िक्रमका लागी रु १०००००.० भकु्तानी गरेकोमा, लगि 
संकलनको र्ववरण िथा कार्िक्रम प्रतिवेदन पेश नभएकोले खचि परु्ष्टको प्रमाण पेश हनुपुने अन्र्था 
सम्बर्न्धिबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

१०००००.० 

 सामार्जक सरुक्षािफि   

65.  सामार्जक सरुक्षा खचििः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १५ बमोर्जम 
कार्ािलर्ले पेश गरेको र्ववरण अनसुार आ व २०७५।७६ मा ५ वडामा सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापि रु  
६०३१७८००.० र्विरण गरेको छ ।र्स सम्बन्धमा देहार्का व्र्होरा देर्खएको छ। 

 

 

65.1.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ मा लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, 

लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरण 
गनुिपने, प्रत्र्ोक बषि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संख्र्ा र्र्कन गनुिपने, भत्ता र्विरण गदाि बैंक माफि ि 
भत्ता र्विरण गनुिपने, सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गनुिपने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रणालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्ख्िर्ारी 
पाउन ेसम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ। कार्ािलर्ले लगि कट्टी गरी र्ववरण समर्मा 
अद्यावतधक गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन। 

 

 

 

 

 

 

 

65.2.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, २०७५ अनसूुची ७ र ८ अनसूुची ७ मा सामार्जक सरुक्षा 
र्वशेष वचि खािा संचालन गने बैंक िथा र्वर्त्तर् संस्थाले र्स प्रकारका खािाहरु मध्रे् तनर्ष्क्रर् (Dormat 
खािाको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ मर्हनातभर केर्न्द्रर् पर्िकरण तबभागलाई ददनपुने साथै अनसूुची ८ 
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को बुदँा नं. १० मा बैंकले तनर्ष्क्रर् (Dormat) खािाको र्ववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ मर्हनातभर 
सम्वर्न्धि स्थानीर् िहलाई ददनपुने व्र्वस्था छ ।नगरपातलकाको सामार्जक सरुक्षा र्विरण गदाि Dormat 
खािाको र्ववरण नगरपातलकालाई प्राप्त भएको छैन । र्सले गदाि र्फिाि हनुपुने रकम र्फिाि भए नभएको 
र्र्कन गने सर्कएन ।कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था अनसुार नगरपातलकाले उक्त बैंकसँग Dormat खािाको 
र्ववरण मातग कार्िर्वतधमा भएको व्र्वस्था पालना गनुिपदिछ । 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

66.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोर्खम ्न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७, मा र्वपद् 
व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थातनर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोषमा रहने रकम भकु्तानी गने गरेको 
देर्खन्छ ।नगरपातलकामा रहेको उक्त कोषमा गि बषिको मौज्दाि ० रहेको, र्ो आ.व.मा रु 
१२१२९८०१.० जम्मा भएको र रु ११६३६०२७.० खचि भएको र रु ४९३७७४.० बाँकी रहेको 
देर्खन्छ।र्वपद् व्र्वस्थापन कोषको कार्िर्वतध िर्ार गरी कार्ि गनुिपदिछ। 

 

67.  पेर्श्क बाकँीिः आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०७४ को तनर्म ७४(३) मा पेश्की ददएको रकम म्र्ाद तभर 
फछर्ौट गनुि गराउन ुपेश्की तलने एवं ददने दबैुको कििव्र् हनुे कुरा उल्लेख छ । कार्ािलर्ले उपलब्ध 
गराएको पेश्की बाँकीको र्ववरण अनसुार आतथिक वषिको अन्ि सम्म फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
पेश्की रकम तनर्मानसुार फछ्र्र्ौट गनुिपने रु 
तस नं पेर्श्क तलनकेो नाम पद/ठेगाना प्रर्ोजन रकम रु 

 म्र्ाद नाघेको पेश्की    
1  

लाल बहादरु साउँद 

अमरगढी न 
पा 

कार्िक्रम संचालन ५००००.० 

2  भागेश्वार मा र्व टँटार मोतबलाईजेसन ४०००००.० 

3  दोगाडी स्टील ट्रस तिज तन उ स अमरगढी न 
पा 

मोतबलाईजेसन २०००००.० 

जम्मा ६५०००० 
 म्र्ाद ननाघेको पेश्की    
4  शाही तनमािण सेवा डडेल्धरुा मोतबलाईजेसन १४०००००.० 
5  आलोक तनमािण सेवा डडेल्धरुा मोतबलाईजेसन ९०००००.० 
6  जलदेवी तनमािण सेवा डडेल्धरुा मोतबलाईजेसन ८७५०००.० 
7  सागर कन्ट्रक्सन डडेल्धरुा मोतबलाईजेसन १०९४०००.० 
8  उग्रिारा मा.तब पोखरा अमरगढी न 

पा 
मोतबलाईजेसन ७०००००.० 

जम्मा ४९६९०००.०  

 

 

 

 

६५००००.० 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                       



 

23 
 

                                  अमरगढी नगरपातलका सर्ञ्चि कोष र्ववरण                                       अनूसचुी १ 

                                                  २०७६।७७                                         (रु हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह र्जल्ला 
आर् व्र्र् 

मौज्दाि बाँकी गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

बाडफाड 
आन्िररक 

आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचि पूरँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

१ 

अमरगढी 
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                                    बेरुज ुवगिकरण( तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)             अनूसचुी २ 

२०७६।७७                                                                       (रु हजारमा) 

क्र.स स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बेरुज ु

प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

जम्मा 

दफा 
संख्र्ा 

रकम 

दफा 
संख्र्ा 

रकम 

दफा 
संख्र्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाि 
नतलए
को जम्मा 

कमिचारी 
पेश्की 

अन्र् 
पेश्की सै ल सै ल सै ल 

१ 

अमरगढी 
नगरपातलका 

४६ २३ ३०२४० ० ० ० ४६ २३ ३०२४० 10775 7168 11317 ० ० १८४८५ 0 980 ९८० 

                                      
                                              अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति                                   अनूसचुी ३ 

                                                     २०७६।७७                                                  (रु हजारमा) 

स्थानीर् िह 
गि बषि सम्मको 
वाँकी वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 
अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षण भएको 
रकम 

संपरीक्षण गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु

५८ औ ँ प्रतिवदेन 
सम्मको वाँकी 
वरेुज ु मध्रे् 
पेश्की 
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