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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

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

 



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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री नगर प्रमखु ज्रू्,  

श्री दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख । 

 

 

        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 उदे्दश्र् रहेको छ ।  

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

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

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी 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 नै 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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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपर्िम प्रदेश) 
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च.नः१८५                                                                 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन 

श्री नगर प्रमखु ज्रू्,  

श्री दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बेदकोट  नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरूको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा 
समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि आर् व्र्र् र्ववरर्ले स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा 
बमोर्जम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रु ४ करोड ४० लाख ७० हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु १ करोड ७५ लाख ३२ हजार, प्रमार् कागजाि 
पेश गनुापने रु १ करोड ७३ लाख ८९ हजार तनर्तमि गनुापने रु. ९१ लाख ४९ हजार  पेश्की बाकँी शनु्र् रहेको छ ।   
२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।१७ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन उपर प्रतिकृर्ा सर्हिको प्रमार् 
कागजाि पेश हनु नआएकोले बरेुज ुफछ्र्र्ौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवदेन पाना ३८ (अट्िीस) को   र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनु े कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, 

मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ। र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ । 
त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौँ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न  कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   

र्वत्तीर्र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम सही र र्थाथा हनु े
गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्न  ेगरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी नगरपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडारर्हि रहेको होस भतन उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि 
अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा 
भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

    नारार्र् एम. सी. 
 ( नार्ब महालेखापरीक्षक) 
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 दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।०७७ 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क अयार्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स पातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान 
गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् 
सेवा प्रदान गनुा पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स पातलका अन्िगाि १३ वडा, ६९ सभा सदस्र्, १५६.७७ 
वगा र्कलोतमटर के्षरफल िथा ४१५४० जनसंख्र्ा रहेको छ ।  
                         
स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स पातलकाले 
र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको 
आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था 
तनम्नबमोर्जम रहेको छः 

तस.नं 

आर्िफा   

तस.नं 

व्र्र्िफा   

र्ववरर् रकम र्ववरर् रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 59411431.5 १ चाल ुखचा 328149715.96 
२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  २ पूजँीगि खचा 192548572.30 

 

क) आन्िररक राजस्व 10151953.95 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  
 

ख) राजस्व बाँडफाडँ 74328641 
 

क) ऋर् भकु्तानी  
३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  

 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी  
 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 132700000 
 

ग) अन्र् भकु्तानी  

 

ख) सशिा अनदुान 287769000 ४ लगानी  
 

ग) अन्र् अनदुान 11४९१७७.7६ 
 

ऋर् लगानी  
 

घ) र्वशेष अनदुान 8000000 
 

शेर्र लगानी  
४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  

 

अन्र् लगानी  
 

क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 10407000 ५ धरौटी र्फिाा 2745298.00 
 

ख) सशिा अनदुान 9600000 ६ र्वषर्गि तनकार्को खचा १७२५१०६२४।९० 
 

ग) समपरुक अनदुान 12258000 ७ कोष र्फिाा 17580937.50 
 

घ) र्वशेष अनदुान 5000000 ८ शसिा अनदुान र्फिाा 15661050.96 
५ ङ) अन्र् अनदुान 20192000 ९ मौज्दाि  
६ अन्र्  

 

क) सञ् चतसि कोष 83284321.08 
 

क) स्थानीर् पूवााधार साझेदारी २८६६१७१७ 
 

ख) प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 3768510.42 
 

ख) बाझँो जग्गा उपर्ोग िथा खाद्य सरुक्षा १७७६७२१ 
 

ग) धरौट मौज्दाि 11557077.32 
 

ग) सडक वोडा  १९४२३३९ 
 

घ) र्वर्वध खचा खािाको  ४५७८००० 
७ र्वतभन्न  कोषिफा को आर् 22154050 

 
ङ) आर्ोजना व्र्वस्थापन कोष 794255.04 

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 14133166.39 
 

च) ममाि सम्भार कोष 2390035.05 
१० धरौटी आर् 8734703.42 
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कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापररक्षर्को क्रममा असलुी :४४७४७७।००  

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

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

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

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.२,०९,१०,७७८।०० ले फरक देर्खएको 
छ । 

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

 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र 
खचा भएको रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु.५,९४,५३,६५१।५ मौज्दाि कार्म 
भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु.५,९४,११,४३१।५ र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु.४२,२२०।०० घटी र्जम्मेवारी सरेको 
सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु. 

४२२२०।०० 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोर्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक 
पना गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनुापदाछ । 
तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी बैंक स्टेटमेण्ट अनसुार 

बाकँी फरक 

१ सर्ञ् चि कोष ४५०८९८१९।१६ १११७६८७२६।९१ ६६६७८९०८ 

२ चालू  २५५७६१२७।१६ १३५६७२४४।५६ -१२००८८८३ 

३ पूजँीगि खािा ४७७९१७५०।७२ २९०९१६१३।४७ -१८७००१३७ 

४ धरौटी खािा ११५५७०७७।३२ ६२१३६४४।९० -५३४३४३२।४ 

५ स्थानीर् प्रकोप व्र्.खािा ६९५२८००।५१ ५३७३९५६।९८ -१५७८८४३।५ 

६ आन्िररक राजस्व खािा १०१५१९५३।९५ २०१५१२०।४३ -८१३६८३३।५ 

जम्मा २०९१०७७८  

 

4.  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 ।  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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

 पातलकाले एक आतथाक वषाको अन्त्र् तभर भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी 
14 वमोर्जम ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

 कार्ाालर्को शे्रश्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 

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

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

 र्वषर्गि के्षरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  
बढी केन्द्रीि भई र्विर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

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

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल 
र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

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

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

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल 
भपााइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी 
भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको 
पाईएन । 
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 सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको 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 अवागै पातलकाले आफ्नो के्षरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, 
भाडा िथा अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खन े गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको 
पाईएन। 

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

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

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

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

 वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक 
िथा प्रशासतनक कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

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

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

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर 
रु.६७१५९९४८।६१ खचा लेखेको पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुदँा ग्रडेसमेि 
र्र्कन हनु सकेन । 

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

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

6.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ 
अनसुार र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु 
समार्हि भएका पातलकामा स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा 
सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार 
गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी 
लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा 
मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी 
नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउन, र्हनातमना हनु सक्न े हुँदा खररद गररएका 
मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा 
अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

  बजेट िथा कार्ाक्रम   

7.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
१० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट 
पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ 
ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री र्वष्र् ुथापाले तमति २०७६।३।१०। 
गिे रु.७१ करोड ५० लाख ६७ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति 
२०७६।३।३१। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।४।७ मा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

 

8.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाडँबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रके्षपर् ि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 
प्रके्षपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा 
तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षरेगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने 
जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न  गररसक्नपुने र बजेट प्रके्षपर् गदाा आगामी आतथाक 
वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रके्षपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको 
बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा 
सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन 
। ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षरेगि र्वषर् समेटी बजेट प्रके्षपर् सम्बन्धी 
तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  
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9.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, 

बजेट िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा 
कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था 
अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, 

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

 

10.  गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोर्जम चाल ु
बषाको बजेटले नखाम्न े गरी खचा गना नहनु े र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र 
सम्बर्न्धि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी बाँकीको तबबरर् 
प्रमार्ीि गरी राख्नपुने व्र्बस्था छ । स्थानीर् िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न  संस्था, उपभोक्ता 
सतमति, फमाहरुलाई रु.६६३९१५।०० भकु्तानी ददन बाँकी रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् 
प्रमखुबाट प्रमार्ीि गराएको आधारमा र्ो बषा भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । २०७६।७७ को 
बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था नगरेको अबस्थामा समेि उक्त रकम 
भकु्तानी गरेको पाइर्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्न ेगरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा 
गरेको कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाँकी रहेको देर्खएकोले बार्षाक बजेटले बहबुषीर् 
कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनुे गरी खचा नहनु े
व्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

 

11.  चौमातसक 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 कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् 
बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले 
तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

क्र.स.
स 

बजेट उपर्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

 पूरँ्जगि खचािफा  १८७५४९ १६४४ २४९४४ १६०९६० १०२७५३ 

  प्रतिशि 
 ०.८८ १३.३० ८५.८२ ५४.७९ 

 पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार पूजँीगि िफा  बार्षाक रु.   १८ करोड ७५ लाख ४९ 
हजार तनकासा भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु.१६ लाख ४४ हजार अथााि ०.८८ प्रतिशि, दोश्रो 
चौमातसकमा रु.२ करोड ४९ लाख ४४ हजार, अथााि १३.३० प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 
रु.१६ करोड ९ लाख ६० हजार, अथााि ८५.८२ प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी 
नै आषाढ मर्हनामा मार रु.१० करोड २७ लाख ५३ हजार अथााि ५४.७९ 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 । 

 

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

क्र.स क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि 

जम्मा खचाको िलुनामा 
१ आतथाक र्वकास २७२०१ २००१७ ३.८८ 

२ पूवााधार र्वकास १२२८२७ ७१५३३ १३.८७ 

३ सामार्जक र्वकास ४४२२६६ ३५२६१७ ६८.३८ 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र 
सशुासन  

२०३७३ १३१७० २.५५ 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा 
प्रशासतनक 

९५६५० ५८३६१ ११.३२ 

जम्मा ७०८३१७ ५१५६९८ १०० 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सबैभन्दा बढी ६८.३८ प्रतिशि र 
घटीमा २.५५ प्रतिशि रहेको छ । 

13.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु.१,०१,५१,९५३.९५,गि बषाको 
अल्र्ा िथा कोषको आर् रु.९,०३,००,१८४।९२ राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट 
रु.७३,५१,१३,९५१।६ समेि रु.८३,५५,६६,०९०।४८ आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  
रु.३२,८१,४९,७१५।९६ र पूरँ्जगि िफा  रु.१९,२५,४८,५७२।३ समेि 
रु.७१,४३,२७,०९५।६५ खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा १.४२ 

प्रतिशि रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतबधामा रु.४८,५९,८४८।०० खचा भएको छ जनु 
आन्िररक आर्को ४७.८७ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ४५.९४ प्रतिशि चाल ुर २६.९६ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा 
खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा न्र्नु खचा गरेको 
प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचा भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

14.  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 १९२ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् 
अतधकृि सर्हि १६७ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् 
अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, 
जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि २५ 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 । 

 

15.  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 
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प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र 
अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न  ३ पदमा  १६ जना 
कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु.५६,९८,१६०।०० खचा लेखेको छ ।  

    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा 
मार करारवाट सेवा तलन सर्कन े व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद 
वाहेकको र्वतभन्न  ३ पदमा १६ जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु.५६,९८,१६०।०० 
भकु्तानी गरेको अतनर्तमि ददखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

५६९८१६० 

16.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक 
िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम थप गरी जम्मा 
गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वषा पातलकाले कमाचारी कल्र्ार् कोषमा सञ् चालन गरेको 
छैन । िर उक्त कोषको संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको 
देर्खएन । 

 

17.  िलबी प्रतिबेदन : स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोर्जम स्थानीर् 
िहअन्िगािका कमाचारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट पाररि गराई 
िलब खचा लेख्नपुनेमा कार्ाालर्ले पातलका अन्िरगािका (र्वषर्गि बाहेक) कमाचारीको िलबी 
प्रतिवेदन पाररि नगरी रु.६,७१,५९,९४८।६१ िलब खचा लेखेको छ ।  िलबी प्रतिवेदन 
पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खचा 
लेख्नपुदाछ ।  

 

18.  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 हुदँा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर 
प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स 
िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

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

वडा संख्र्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

१३ १३ १३ ०  

 

20.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहले आफ्नो अतधकारके्षर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा 
अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था 
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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 ३४ 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा १७७५ 

मतृ्र्दुिाा २४१ 

बसाईसराई दिाा २४२ 

र्ववाह दिाा ४५९ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ४ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

घरबाटो तसफाररस १००६ 

नागररकिा तसफाररस ३०९५ 

नािा प्रमार्र्ि ५२५ 
कालोपरे सडक तनमाार् र्ववरर् प्राप् ि नभएको 
कालोपरे सडक ममाि र्ववरर् प्राप् ि नभएको 
ग्राभेल सडक तनमाार् र्ववरर् प्राप् ि नभएको 
ग्राभेल सडक ममाि र्ववरर् प्राप् ि नभएको 

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

21.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम 
स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट 
गरर प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना 
२०७५÷७६ को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न 
बजेट भएका र लागि प्रभावी हनुे 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 

२४२ १४५ १४४ ६१ ६१ ६५३ 

१४११९ २५९९० ६२५९९ ४८११२ ३३८१५१ ४८८९७१ 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु.५० हजार देर्ख रु.२ करोड ३२ लाख सम्मका 
जम्मा ६५३ वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार २४२ वटा 
र्ोजनाहरु रहेका छन ् । त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को 
जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि र्ोजनाबाट प्रतिफल भन्दा चाल ु
प्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभवी नहनु े िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि 
नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

22.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म 
तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार 
स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना 
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कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १७ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली, 
२२ कार्ार्वतध लगार्ि ४२ जटा काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएकोछ ।  

23.  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  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । 
िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्ो बषा थप भएको ३० वटा र्ववाद दिाा 
भएकोमा २३ वटा मार फछ्र्र्ौट भई ७ बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले 
िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

24.  पदातधकारी सरु्वधा – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु 

तनवाार्चि भई अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम 
कारबाही शरुु गरेको तमति मातसक सरु्वधा बापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च 
अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज 
गररएको छ । जसअनसुार कर्ााली प्रदेश सरकारले प्रभम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा 
पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख 
भएको सूर्वधामार ददन तमल्ने देर्खन्छ । जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक 
पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक 
सरु्वधामा तनम्नानसुार रु.२४२९९२४।०० खचा लेखेको देर्खन्छ । 

 

25.  बैठक भत्ता – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) को दफा ३ अनसुार स्थानीर् िहका पदातधकारी र सदस्र्ले 
आफू तनवाार्चि भई पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई पदभार ग्रहर् गरेको ददन देर्ख लागू हनुे 
गरी िोर्कए बमोर्जम मातसक सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले पदातधकारी 
सरु्वधा सम्बन्धी कानूले िोके भन्दा बढी ददनको सभा, कार्ापातलका, वडा लगार्िको बैठक भत्ता 
वापि रु.१२००००।०० भकु्तानी रकम असूल गरी स्थानीर् संर्चिकोष दार्खला गनुापने 
देर्खएको रु.  १२०००० 

26.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा 
नगरसभाका सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार 
कर्ााली प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट सरु्वधा वापि 
भकु्तानी भएको छैन । 

 

27.  कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा 
८ मा सरकारी कोषबाट तनबतृ्तभरर् पाएको व्र्र्क्त,पदातधकार वा सदस्र्मा तनवाार्चि वा 
मनोनर्न भएमा त्र्स्िो पदातधकारी वा सदस्र्ले तनबरृ्त्तभरर् वा र्स ऐन बमोर्जमको सरु्वधा 
मध्रे् एउटा मार सरु्वधा पाउने उल्लेख छ । पातलकाका देहार्का पदातधकारीहरु नेपाल 
सरकारको सेवाबाट सेवा तनवृत्त कमाचारी भएकोले तनजले पेन्सन खाईपाइ आएकोले तनजले र्स 
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पातलकाबाट साउन देर्ख असोजसम्म रु. भकु्तानी भएकोले असलु गनुापने रु.  

पदातधकारीको नाम रकम 

कमल बहादरु खनाल ६००००  

झपुाराम लम्साल ६०००० 

रर् बहादरु बोहोरा ६०००० 

जम्मा १८००००।००  

१८०००० 

28.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.५०५५५०।०० खचा 
गरेको छ । 

 

29.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा १६ जनालाई रु.९२५००।०० आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। 
आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

  अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

30.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट 
स्थानीर् िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाभरी खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा 
सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र 
२१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा 
र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने रु 
अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम र्फिाा गना गरेको र्फिाा गना बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  २८७७६९००० २७२१०७९४९
।०४ 

१६०९७०५०।९६ ० 

 र्वषशे ८०००००० ८०००००० ० ० 

 अन्र् १०२९९३० १०२९९३० ० ० 

प्रदेश सरकार शसिा  ९६००००० ९६००००० ० ० 

 र्वषशे ५०००००० ५०००००० ० ० 

 समपरुक १२२५८००० १२२५८००० ० ० 

 अन्र् १५१९२००० ६१५२००० ९०४०००० ० 

 मखु्र्मन्री 
रोजगार 
कार्ाक्रम 

१०१३०००० ६१५२००० ० ३९७८००० 

 एर्ककृि बर्स्ि 
र्वकास 
कार्ाक्रम 

१८००००० ० ० १८००००० 

 दतलि मर्हला 
आर् आजान 
कार्ाक्रम 

३२६२१२४ ० ० ३२६२१२४ 
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जम्मा ९०४०१२४।००  
31.  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 

संख्र्ा  रकम संख्र्ा  रकम संख्र्ा    रकम 

७५ ३७ १४१३९ २१ १९७०४ १७ ५१०९९  

 

32.  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.१९२५४८५७२।३० 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 हनु े
गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

33.  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 भतनएकोमा केन्द्रीर् सरकारको र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुानको मौज्दाि 
रकमबाट भकु्तानी ददन तमल्ने देर्खदैन । 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 नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले ८ थान दईु पांग्र ेसवारी साधन खररदमा 
रु.२०,४०,७५०।०० खचा गरेका छन ्। 

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

34.  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 
सक्ने ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्–व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  
मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.१,८९,४७,५६४।०० आर् प्राप्त हनुे 
प्रके्षपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु.१,०१,५१,९५३।९५अथााि अनमुान भन्दा 
४६.५ प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को 
अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ 
। 

 



 

 
14 

कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

४२९४९८९३० १०१५१९५३।९५ २.३ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्हस्सा २.३ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् 
संकलनको दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

 

36.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको करः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, 

१(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार 
रहने, करको दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको 
कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ु गरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनुे गरेको 
देर्खन्छ । िर उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर 
स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी 
सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा 
गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको 
अवस्थामा उक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न , 

तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको 
अवस्था देर्खर्ो । स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी सो करको संकलन िथा बाडँफाडँ गनुापदाछ । 

 

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

 

38.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा 
सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म 
र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा 
र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार 
प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्न ेव्र्वस्था छ । कार्ाालर् 
अन्िगाि १३ वटा वडा पातलका प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार 
िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैक दार्खला 
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भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले 
सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको 
र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

39.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर 
तभरका सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउन े
सबै प्रकारको सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा कुनै पतन कर 
संकलन गरेको छैन । हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी 
बनाउन ेिफा  सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

40.  मनोरिन कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा  ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो 
हल, सांस्कृतिक प्रदशान हल, संतगि, तथर्टर, मनोरिन, प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश 
शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक वषा २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीषाकमा 
कूनैपतन कर संकलन गरेको पाईएन । र्स पातलकाको क्षेर तभरवाट उठ्न ुपने मनोरिन कर 
एर्कन गरी असलु गनुापदाछ । 

 

41.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो 
कार्ाक्षेर तभर रहेका र्वतभन्न  व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको 
छ । र्स वषा पातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि कर संकलन गरेको 
देर्खएन पातलकाको क्षरेतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छ्रन । जसबाट 
पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा मन्न  सक्ने अवस्था छ्रन । िसथा पातलकाले 
आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको 
दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

  उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

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

 

43.  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 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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 । 

44.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमाार् कार्ामा 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग 
गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा 
सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । पातलका 
अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्न तिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई गाउँ कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन : 

गोभौनं./तमति 

उपभोक्ता 
सतमतिको नाम 

कामको 
र्ववरर् 

भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरर् 

हेभी 
उपकरर्मा 
भएको खचा 

२३३।०७७
।३।८ 

भाति गाडे बस 
पानी तधर्ातनद ु
सडक तन उ स 

सडक तन ६८१९८६ डोजर ६८३६५० 

१५५।०७७
।१।१४ 

लेखाघर 
बाख्रकेोट 
कालाआम 
सडक तन उ स 

सडक तन  ३४५२६९ डोजर ३६४४२५ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 

45.  जर्टलसंरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी 
ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, 
ओभरहेड टंकी, तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनु े
पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा 
कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा मापाmि ् गराउन 
उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

९।०७७।३।
३० 

दलु्ल ुआईशोलेसन भवन 
तनमाार् तन उ स 

आईशोलेसन भवन तनमाार्  ६४३३२०९ 

६।०७७।३।
३१ 

सरस्विी आवातसर् 
र्वद्यालर् तन उ स 

भवन तनमाार् १२००००० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
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 सशिा कार्ाक्रमिफा   

46.  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा 
अनदुान उपलब्ध गराउन े व्र्वस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त 
गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई 
र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख नै 
आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका र्शक्षकलाई र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट 
रु.८०१६०००।०० िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

 

47.  स्वास्थर्ः ९४।२०७६।१२।२८ –तबल भरपाई नभएकोः अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म ३६)३ (बमोर्जम खचा लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ 
।पातलकाले मोतिराम आचार्ाको स्वास्थर् सम्बर्न्ध र्वतभन्न  कार्ाक्रम पेश्की रु.९१५०००।०० 
को फर्छ्यौट गरेको छ । उक्त फाटबारीमा रु.९०६०४२।०० प्रमार् संलग्न भएको छ भने 
बाँकी रकम रु.८९५८।०० को र्वल भरपाई संलग्न भएको देर्खएन । िसथा उक्त खचाको 
प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु ८९५८।०० 

48.  अनगुमन मलु्र्ाकंन भत्ताः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले 
आफु तनवाार्चि भई अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम 
कारबाही शरुु गरेको तमति देर्ख मातसक सरु्वधा पाउन ेिथा ऐनले तनधाारर् गरेको सरु्वधा बाहेक 
अन्र् सरु्वधा तलन नपाउने व्र्वस्था उल्लेख छ ।पातलकाले ऐनमा िोकेको सरु्वधा बाहेक बैठक 
िथा अनगुमन भत्ता भतन देहार्का पातलका स्िररर् बैठकको भत्ता भकु्तानी गरेको 
रु.३३१५०।०० सम्बर्न्धिबाट असलु गनुापने रु. 

गो भौ न ं वििरण 

नगर प्रमखु घनश्याम 

भण्डारी 
नगर उप-प्रमखु विष्ण ुथापा 

२५७।२०७७।३।३१ कार्ाक्रम अनगुमन २५५०।०० २५५०।०० 

२००।२०७७।३।२४ रार्िर् तभटातमन ए कार्ाक्रम 
अनगुमन  

५१००।०० ५१००।०० 

१११।२०७७।१।२३ गररब घरपररवार पर्हचान िथा 
पररचालन पर र्विरर् 
कार्ाक्रम अनगुमन 

५१००।०० ५१००।०० 

१९२।२०७७।३।१७ कक्षा ८ को पररक्षा अनगुमन ३८२५।०० ३८२५।०० 

जम्मा १६५७५।०० १६५७५।०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३१५०।०० 

49.  तबल भरपाई नभएकोः- आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा 
लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का र्वद्यालर् 
भवनहरु तनमाार् गरर सम्झौिा अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई रकम भकु्तानी गदाा भवनमा प्रर्ोग 
हनुे चौकोषहरुको परल मूल्र्को आधारमा भकु्तानी ददनपुनेमा दर र्वश्लषेर्को आधारमा रकम 
भकु्तानी ददइएको छ । भकु्तानी दददा तबल भरपाई पेश गनुापनेमा फाटबारीमा नदेर्खएकाले असलु 
गनुापने  रु. 

९३७२२।४६ 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भौ.न.ं/वमवि उपभोक्ता 

सवमविको 

नाम 

वििरण पररमाण दर भकु्तानी रकम विल पशे िढी भकु्तानी 

२४८.२०७७.

३.३ 

खोप केन्द्र 
तनमार्ा 
उपभोक्ता 
सतमति 
दलु्ल ुन।पा 
८ दैलेख 

सालको 
चौकोष 

०।४४ 
घ.मी. 

२१३००५
।४६ 

९३७२२।४
६भरपाई पेश 

७८७५०।
०० 

९३७२२।४
६ 

 
50.  र्शक्षा िफा ः 

र्विरर् भरपाईः पातलकाले र्कशोरीहरुलाई सेनेटरी प्र्ाड र्विरर्का लातग ठेक्का माफा ि आपतुिा 
गरे वापि सखेुि सर्जाकल एण्ड मेतडकल सप्लार्सा लाई रु.३५५६९८१।१४ भकु्तानी गरेको छ 
। सेनेटरी प्र्ाड ९९०२६ थान रु.३० का दरका प्र्ाड लेखापररक्षर्का अवतध सम्म पातलका 
अन्िगािका र्वतभन्न  र्वद्यालर्मा ५७९६० थान र्विरर् भएको भरपाई पेश भएको छ ।बाकी 
४१०६६ थान र्विरर् भएको प्रमार् पेश नभएकाले र्विरर् गरी भरपाई पेश गनुापने रु. 

 

 

 

१२३१९८०।०
० 

51.  अनदुानः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेख्दा खचाको 
तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । तबगि २ बषा देर्ख र्स पातलका तभरका ५४ 
तबद्यालर्हरुको तनर्तमि रुपमा लेखापरीक्षर् नभइ रहेको अबस्थामा र्शक्षा िफा को सशिा अनदुान 
िफा को तनम्न रकम तबल भपााइ बेगर भकु्तनी भएको देर्खएको छ । िसथा उक्त अनदुान 

रकमको उपर्ोतगिाको सम्बन्धमा पातलकाबाट अनगुमन गरर प्रतिवेदन पेश हनुपुदाछ ।  

गो.भौ.नं. तमति र्ववरर् रकम 

१६९।२०७७३।८ र्वद्यालर् सधुार र्ोजना अनदुान 
८९००००।०० 

१६८।२०७७।३८ कार्ासम्पादनमा आधारीि प्रोत्साहन अनदुान ११००००।०० 

१६७।२०७७।३।२८ पंचकोशी बेद र्वद्याश्रम (धातमाक र्वद्यालर्) अनदुान 
५०००००।०० 

१६६।२०७७।३।८ सामार्जक परीक्षर् िथा आन्िररक लेखा पररक्षर् 
६१५०००।०० 

१६५।२०७७।३।८ र्वद्यालर् संचालन िथा व्र्वस्थापन 
१०६००००।०० 

१६१।२०७७।३।८ र्वद्यालर्को ईन्टरनेट जडान 
१५६०००।०० 

१६०।२०७७।३।८ सावाजतनक र्वद्यालर्को छारवतृि र्विरर् 
२९५०४००।०० 

१०२।२०७७।१।५ तनशलु्क पाठ्यपसु्िक र्विरर् 
४५७९१२०।५० 

२५२।२०७७।३।३१ प्रारर्म्भक पढाई तसप प्रबर्द्ान कार्ाक्रम 
४८९०००।०० 

जम्मा ११३४९५२०।५० 

 

 

52.  बढी तनकासा – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी तनकासा िथा खचा गनुापने उल्लेख छ । िर 
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पातलकाले तनकासा ददएकोमा रु.२०८२८।८० रकम माग भन्दा बढी तनकासा खचा लेखेको छ 
। िसथा बढी तनकासा ददएको रकम असूल गरी संर्घर् संर्चि कोषमा दार्खला गनुापने रु. 

गो भौ नं तमति र्वद्यालर्को नाम ठेगाना माग भएको तनकासा 
भएको 

बढी 
तनकासा 

१३३।२०७७।
२।६ 

 

र्वजर्ा उच्च मा र्व दलु्ल ुदैलेख २७९६६७५।१ २८०७१९६।४ १०५२१।३ 

धलेुश्वर मार्व दलु्ल ुदैलेख ११४३३१९।०
० 

११४४७३९।०० १४५०।०० 

पंचकोशी ज्वाला मार्व गमौडी दलु्ल ु
दैलेख 

१०५३२७३।३ १०५६५१५।०० ३२४१।७ 

भान ुमार्व नोरार्ाँ दलु्ल ुदैलेख ८२५०४७।०० ८२६०४७।०० १०००।०० 

सरस्वािी मार्व र्वनार्क दलु्ल ुदैलेख ७५९४२८।२ ७६२३९८।०० २९७०।०० 

कातलकादेवी मार्व १३ हाडेआवि 
दलु्ल ुदैलेख 

३६८८६८।२० ३७०५१४।०० १६४५।८० 

जम्मा २०८२८।८० 

  

 

२०८२८।०० 

53.  कृर्ष िथा पश ु सेवाः ८९।२०७६।१२।०४–र्जन्सी दार्खला प्रमार्ः  आतथाक कार्ार्वतध िथा 
र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा 
आएको सरकारी नगदी रकमको हकमा सोही ददनमा वा सोको भोलीपल्ट र र्जन्सी मालसामान 
भए साि ददनतभर र्थास्थानमा दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
कृतरम गभााधान कार्ाक्रमको सामाग्री खररद वापि र्वकास बहादरु शाहीलाई रु=१२७०००।०० 
भकु्तानी ददएको छ । Tech-Line International Pvt.Ltd बाट २०७६।११।१७ मा खररद 
भएको Mother Container सर्हि ६ प्रकारका सामानको र्जन्सी दार्खला गरेको नपाइएकोले 
सोको र्जन्सी दार्खला प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असलु हनुपुने रु. १२७०००।०० 

54.  १०७।२०७७।१।१४ 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.२६४९२७४।०० (अस्पिाल 
िफा को रु.१०९९३००।०० समेि) का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी 
देर्खएको व्र्होराहरु र्न्न ानसुार छनः 

 

54.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको, 

 

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

 

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

 

54.4.  औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 
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54.5.  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 बांकी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

55.  १८।२०७७।३।२५ फाटँवारी पेश नभएको:- पातलकाले र्शक्षा िथा प्रर्वतध मन्रालर्, मानव 
श्रोि केन्द्र भक्तपरुवाट प्रकार्शि कार्ाक्रम कार्ान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख भएको 
नमनुा छनौटमा परेको र्वद्यालर् र्वजर्ा माध्र्तमक र्वद्यालर् वडा नं.६ लाई रु.१५०,०००। 
अनदुान उपलब्ध गराएको छ । कार्ाान्वर्नमा परु्स्िकाले िोकेको मापदण्ड तभर रही भौिीक 
पवुााधार एवं र्वद्यालर् सधुार कार्ाक्रम संचालन गदाा भएको खचाको फाँटवारी लेखापरीक्षर्को 
समर्मा पेश नभएको रु.  १५०००००० 

56.  प्रदेश पवुााधारः 
९।२०७६।३।३० आईशोलेशन भवन:- उपभोक्ता लाई रकम उपलब्ध गराउदा दर र्वश्लषेर्मा 
िर् भएको दर र उपभोक्ताले पेश गरेको खरीद र्वलको जांचगरी रकम उपलब्ध गराउन ुपदाछ 
। दलु्ल ु अस्पिाल आईशोलेशन भवन तनमाार् उ.स.लाई आईसोलेसन भवन तनमाार् गरेवापि 
उपभोक्ताको श्रमदानको अंश कट्टा गरी रु. ६४३३२०९।– भकु्तानी ददएकोमा तनम्न अनसुार 
कैर्फर्ि देर्खर्ो । 

 

56.1.  उपलब्ध र्ववरर् अनसुार कुल लागि अनमुानमा नगर पातलका श्रोिवाट रु.१०,५२५००। 
प्रदेश पवुााधारवाट रु.६९,४७,५००। र उपभोक्ताको श्रमदान वापि रु.१८४७६३३। समेि 
रु.९८४७६३३। को लागि अनमुान भएकोमा प्रदेश पवुााधारवाट रु.६४,३३,२०९। भकु्तानी 
भएको देर्खर्ो । संलग्न कार्ार्वलमा रु.९२,०३,३९५। को काम भएको छ । संझौिा अनसुार 
१८।७७ प्रतिशि उपभोक्ताको हनुे उल्लेख छ । सोही व्र्वस्था अनसुार कुल कार्ा मध्रे् 
उपभोक्ता िफा को र्ोगदान रु.१७,२७,४७७।२५ कट्टा गरी रु.७४,५५,९१७।७५ मा 
नगरपातलकाको र्ोगदान रु.१०,५२,५००। कट्टा गरी रु.६४,२३,४१७।७५ मार भकु्तानी 
ददनपुनेमा रु.६४,३३,२०९। भकु्तानी ददएकोले रु.९७९१।२५ वढी भकु्तानी भएको  
उपभोक्तावाट असूल गनुा पने रु. ९७९१।२५ 

56.2.  उपभोक्ताले पेश गरेको कार्ार्वलमा २७.२२ घन तमटर आर.तस.तस.को काम गरेको छ । भवन 
र्वभागको नमास अनसुार सामान्र् लोडवेरीङ्गको आर तस.सस.् भवनमा बढी मा १ प्रतिशि सम्म 
आईरन राख्न सर्कने उल्लेख छ । संलग्न फाँटवारीमा रेनफोसामेन्ट (आईरन) को नापी गरेको 
बार सेडर्लु राखेको छैन । िसथा सोही नमास अनसुार आर.तस.तस कार्ाको अनपुाि २७.७२ 
घतम मा २१७६.७२  के.जी (२७.७२×७८५०×१%) मार आईरन राख्न पाउने देर्खन्छ । िर 
उपभोक्ताले ४७१९.६१ के.जी आईरन राखी नमास भन्दा २५४५.५९ के.जी. आईरनको प्रति 
केजी रु. १२० को दरले हनुे रु.३,०५,२३०।८० बढी भकु्तानी भएको उपभोक्तावाट असूल 
गनुापने रु. ३०५२३०।८० 

57.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा 
सधुार ल्र्ाउन ेउद्दशे्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 
प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम 

 



 

 
21 

कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई 
प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई 
रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको 
छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको छैन । कामका लागी रोजगार 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेर्शकामा उल्लेर्खि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी र्ोजनाको 
छनौट अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, 
अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ्अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश 
र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउन े गरी र्ोजना छनौट भएका छन ् । साथै 
श्रतमकको संख्र्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी 
कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, 
मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा के कति  
जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराएको हो सो को र्ववरर् पेश हनु आएन । रोजगार कार्ाक्रम 
अन्िरगि रु.९८०,०००।०० खचा गरेको छ ।  

57.1.  ३५।२०७७।३।२९ वाकै गैरा वारिडी सडक स्िरोन्न िी उपभोक्ता सतमतिलाई सडक ममाि 
िथा स्िोरोन्न िी गरेवापि उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी रु.९८०,०००।भकु्तानी ददएको छ । 
उक्त रकम मध्रे् के कति सामाग्री खचा र के कति श्रम वापि को खचा हो एर्कन छैन । 
उपभोक्ता सतमतिले के कति संख्र्ाका श्रतमकलाई रकम ददएको हो सो को प्रमार् समेि 
नभएकोले तनदेर्शका र्वपररि खचा गरेको तनर्म सम्मि नभएको रु.  ९८०००० 

58.  खाद्य सरुक्षाका लातग उत्पादन र्वशषे कार्ाक्रमः कोतभड १९ बाट कृर्ष के्षरमा परेको प्रभावले 
तनकट भर्वष्र्मा हनु सक्ने खाद्य सङ्कटलाई न्रू्तनकरर् गरी खाद्य सरुक्षामा टेवा परु्र र्ाउने,र्वदेश 
िथा प्रदेश बार्हरबाट र शहरी के्षरबाट गाँउ फर्का एका िथा गैरकृर्ष के्षरबाट कृर्ष के्षरमा 
आउन चाहन ेलर्क्षि वगालाई र्स के्षरमा कार्ा गना प्रोत्साहन गरी कृर्ष उत्पादन बढाउने िथा 
कृर्ष र्ोग्र् बाँझो बगर जग्गाको प्रर्ोग िथा खेर गएका ऐलानी,बटु्यान,पिी जग्गा,हैतसर्ि 
र्वग्रकेो वन आदद जतमनको सदपुर्ोग गरी खाद्य सरुक्षा बरृ्र्द् गने उद्दशे् र्ले र्स कार्ाक्रम 
सञ् चालन भएको हो । र्स कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग स्थातनर् िहमा एक कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न सतमति गठन गरी जग्गा,के्षर,लर्क्षि समूह पर्हचान गने, प्राथतमकरर् गने,वडा स्िरमा 
सतमति गठन गरी वडामा उपलव्ध भएको बाँझो/पाखो/सावाजतनक/खाली जग्गाको लगि िथा 
सो स्थानमा बसोबास गने समदुार्को सूर्च िर्ार गने र व्र्र्क्तगि जग्गा बाहेक अन्र्मा 
कार्ाक्रम सञ् चालन गदाा वन कार्ाालर्को स्वीकृिी तलनपुने उल्लेख छ । पातलकाले िोर्कए 
अनसुार र्स प्रकारको र्क्रर्ाकलाप नगरी कृषकको तनवेदनका आधारमा सवैलाई छनौट गरी 
लागि अनमुानमा कार्ा पररमार् र दर निोकी असारको अर्न्िम हप्तामा सम्झौिा गरी नाप जाँच 
नगरी देहार्का सतमति िथा कृषकलाई भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । साथै काम गरेको एक 
स्थानको फोटो अको स्थानमा राखी एउटै व्र्र्क्तले एउटै ठाउँमा दोहोरो भकु्तानी भएको समेि 
देर्खर्ो । र्सरी बषाान्िमा बजेट र्फ्रज हनु नददने उद्देश्र्ले होचवुाको भरमा नाप जाँच िथा 
अनगुमन प्रतिवेदन समेि नगरी कार्ाक्रम सञ् चालन गरी रकम भकु्तानी ददएको काम वास्िर्वक 
खचाको उपादेर्िा वारे एर्कन गना सर्कएन  । र्स सम्बन्धमा छानर्वन गरी प्रतिवेदन पेश 
गनुापने रु. १६४९६६१ 
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कृषक िथा फमाको नाम भकु्तानी रकम 

नगने्द्रप्रकाश ढकाल दलु्ल ु नपा ११  ६२८८१ 

पशपंुक्षी लगउुद्यमी समहु दलु्ल ुनपा ८  ९६६७३ 

देउिी फलफुल िथा कृर्ष समहु दलु्ल ुनपा १२  ९६६७३ 

फापर कोदो कृषक समहु दलु्ल ुनपा २ )तनर बहादरु थापा (  १४४४७१ 

चन्द्र बहादरु खड्का )कमला सनु्िला िथा पशुपंक्षी फमा (दलु्ल ुनपा ६  ६७७२० 

गार्री फलफूल िथा बाखा फमा दलु्ल ुनपा ८ ९६६८० 

र्हरा िरकारी िथा र्वउ उद्यम दलु्ल ुनपा १  ४७९६३ 

ज्र्ोिी कृर्ष िथा पशपंुक्षी फमा दलु्ल ुनपा ६  ४३१२३ 

बालदेवी र्ोगी दलु्ल ुनपा १० ९६११५ 

शाही कृर्ष िथा पशपुालन र्वकास फमा दलु्ल ुनपा १० िेज ब  .शाही(  ३३३५७ 

तनरक बहादरु शाही दलु्ल ुनपा १३  ६६२०५ 

भगविी भण्डारी )भगविी कृर्ष िथा पशपंुक्षी फमा दलु्ल ुनपा १३  ९६५९५ 

दगुाा कुमारी लम्साल )भाडे कृर्ष िथा पशपंुक्षी फमा (दलु्ल ुनपा १  २४१४५ 

नाउलेगाँउ कृर्ष उद्यमी समहु दलु्ल ुनपा ६  २८९४८८ 

कालभैरव कृर्ष िथा पशपुालन उद्योगदलु्ल ुनपा ४८०६२ 

जनचेिना िरकारी िथा फलफुल उत्पादन कृषक समहु दलु्ल ुनपा ७ ४३३२९ 

शारदा कृर्ष िथा पशपंुक्षी पालन फमा दलु्ल ुनपा ३  २७६७५८ 

दाहाल फलफुल िरकारी फमा दलु्ल ुनपा ७ १९३२३ 

जम्मा १६४९६६१।००  
59.  मखु्र्मन्री रोजगार कार्ाक्रम –  कर्ााली प्रदेशमा रोजगारीका अवसर तसजाना गरी बेरोजगार िथा 

कोतभड १९ को कारर्बाट स्वदेश िथा र्वदेशमा रोजगारी गमुाएका र्वुालाई समेि लर्क्षि गरी 
आफ्नो गाँउ आत्मतनभार बनाँउ अतभर्ानका साथ मखु्र्मन्री रोजगार कार्ाक्रम माफा ि स्थानीर् 
स्िरमा रोजगारी,आर्आजान िथा आधारभिू र्वकासका र्क्रर्ाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा 
सञ् चालन िथा व्र्वस्थापन गने उद्देश्र्ले मखु्र्मन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन 
तनदेर्शका,२०७७ बमोर्जम पातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश 
भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा 
संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेको छैन/बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई प्राथतमर्ककरर् गरेको छैन । कामका लागी 
रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग श्रतमक को संख्र्ा अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्दशे्र् 
अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । रोजगारमा संलग्न श्रतमकको बैंक 
खािा खोली उतनहरुको खािामा काम गरेको ददनको दरले रकम भकु्तानी गनुापनेमा स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा सडक तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमति गठन गरी उपभोक्ता सतमतिको 
खािामा रकम पठाएको छ । र्सरी उपभोक्ता सतमतिलाई रकम दददाँ वास्िर्वक श्रतमकलाई 
रकम नजान सक्न े हनुाले रोजगार बैंक स्थापना गरी सोहीको आधारमा सम्बर्न्धिको खािामा 
रकम भकु्तानी गनुापदाछ ।र्स वषा गमौडी सािखम्बा तछउडी र्वनार्क सडक तनमाार् र्ोजना 
सञ् चालन गरी ६५० जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.६१,५२,०००।०० खचा गरेको छ 
। लर्क्षि वगालाई १० ददनदेर्ख ३० 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 । र्स सँग सम्बर्न्धि व्र्होरा तनम्नानसुार छ । 
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60.  २०७७।पातलकाले पेश गरेको कार्ा सम्पन् न प्रतिवेदन र नापी र्किावमा दर र्वश् लेषर् िथा 
नम्सा अनसुार कुल काममा दक्ष िथा अधादक्ष श्रतमकको ज्र्ाला रु.३४,७०,३८७।५ मार लाग्ने 
गरी र्वश् लेषर् गरेकोमा श्रतमकको ज्र्ाला वापि रु.४६,२०,९००।०० भकु्तानी गरेकोले बढी 
भकु्तानी भएको रकम रु.११,५०,५१२।५ सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमतिबाट असलु गनुापने रु. 

११५०५१२।५ 

61.  २०७७।पातलकाले िर्ार गरेको दर र्वश् लेषर् अनसुार २×१×१ को ग्र्ार्वर्नको कार्ामा ढुङ्गा 
प्र्ार्कङ्ग गदाा प्रति घनतमटर १.१ लाग्ने उल्लेख छ । र्स र्ोजनामा २×१×१ को २२ वटा 
जालीको कार्ामा ४९ घनतमटरमा ढुङ्गाको कार्ाको भकु्तानी गनुापनेमा २४४ घनतमटर राखी 
१९५ घनतमटर बढी राखी प्रतिघनतमटर रु.३,४७१।५ का दरले रु.६,७९,०२५।४ बढी 
भकु्तानी भएकोले सम्बर्न्धि उपभोक्ताबाट असलु गनुापने रु. 

६७९०२५।४ 
 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   

62.  ८३।२०७७।११।२१ लागि अनमुान - सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५ िथा 
सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ मा रु. १ लाख भन्दा बर्ढको सेवा प्राप्त 
गदाा लागि अनमुान (अनसूुची – १ क) बनाउनपुने उल्लेख छ । साथै परामशा सेवा तलंदा 
तनर्म ७१ को उपतनर्म ६ अनसुार परामशा छनोट गदाा प्रस्िावक दािाको खास कामको 
अनभुव कुल अंङ्कको २५, कार्ा सम्पादन गने िररका बापि कुल अंङ्कको  २० देर्ख ३५, मखु्र् 
जनशर्क्तको र्ोग्र्िा र अनभुव बापि कुल अंङ्कको ३० देर्ख ६०, प्रर्वतध हस्िान्िरर् र िातलम 
बापि कुल अंङ्कको १० र जनशर्क्तको सहभातगिा बापि कुल अंङ्कको १० प्रतिशि सम्म गरर  
कुल १०० अंकको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन गरी बर्ढ अंक प्राप्त गने परामशादािा संग आतथाक 
प्रस्िाव तलई परामशादािा छनोट गनुा पने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का परामशादािाहरु संग 
र्वतभन्न  र्ोजनाको तड.र्प.आर िर्ार गना परामशा दािा छनौट गनुा पवुा तनर्मानसुार लागि अनमुान 
िर्ार नगरेको प्रार्वतधक प्रस्िाव मलु्र्ांकन नगरेको िथा आतथाक प्रस्िाव मार तलई छनोट गरेको 
देर्खदाँ  उक्त कार्ा गरु्स्िरीर् र तमिव्र्र्ी भएको  छ भन्न  सक्ने आधार भऐन । र्स िफा  
पातलकाको ध्र्ान जानपुदाछ । 

भौ.नं.तमति परामशादािा काम भकु्तानी रकम 

३।०७७।०३।३० लङतभजन इर्न्जतनर्ररङ्ग एण्ड 
मेनेजमेन्ट 

नेपाल रा.मा.र्व/पञ्चकोशी 
बहपु्रार्वतधक को Soil Test 

 
४,३३,९७४। 

५।०७७।०३।२९ इग्रल्सन सोलसुन प्रा.ली. सरस्विी मा.र्व. Soil Test ४,९६,१६०। 
१३।२०७७।३।२९ प्रतिमा इर्न्जतनर्ररङ्ग सतभास 

प्रा.ली. 
प्राकृतिक श्रोि व्र्वस्थापन Soil Test ४३८८३८।- 

जम्मा  ४,९१,९७२  

 

63.  ३१।२०७६।११।११ सावाजतनक खररद तनर्मावली २०५४ को तनर्म १२१ (क) मा 
तनमाार् व्र्वसार्ीको कारर्ले संझौिा अनसुार काम सम्पन्न  हनु नसकेमा सावाजतनक तनकार्लाई 
संझौिा रकमको १० प्रतिशि ले नवड्ने गरी प्रति रकम संझौिा रकमको ०.०५ प्रतिशि पवुा 
तनधााररि क्षतिपतुिा ददनपुने उल्लेख छ । ददघाार् ु  घतनष्ट तनमाार् सेवा संग र्वद्यिुीकरर् कार्ा 
गनाको लातग रु.४०,६६,९७८।– (म.ुअ.कर. वाहेक) को लागि मा तमति २०७६।२।३० 
मा कार्ा सम्पन्न  गनेगरी तमति २०७५।११।२६ मा संझौिा भएकोले तनमाार् व्र्वसार्ी ले 
समर्मा काम नसर्क पर्हलोपटक तमति २०७६।६।३० सम्म म्र्ाद थप भएको तथर्ो । िर 
तनमाार् व्र्वसार्ीले १५६ ददन र्ढला गरी तमति २०७६।११।६ मा कार्ा सम्पन्न  गरेको 
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देखीएकोले संझौिा अनसुार प्रति ददन २०३३।४९ को दरले १५६ ददनको रु. 
९१७,२२४।४४ पवुातनधााररि क्षतिपतुिा तनमाार् व्र्वसार्ीवाट असूल उपर गनुापने रु. 

 

३१७२२४ 

64.  सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ९७ को तनर्म ६ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रावतधक मलु्र्ांकन, तबल भपााई र खचा प्रमार्ीि गने अन्र् 
कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठक बाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । पातलकाले वडा कार्ाालर् भवन, र्वद्यालर् भवन िथा 
स्वास्थर् चौर्कका भवनहरु तनमाार् गरर सम्झौिा अनसुार उपभोक्ता सतमतिलाई रकम भकु्तानी 
गदाा भवनमा प्रर्ोग हनुे चौकोष, पल्ला िथा फमााहरुको परल मूल्र्को आधारमा भकु्तानी 
ददनपुनेमा दर र्वश्लषेर्को आधारमा रकम भकु्तानी ददएको छ । उपभोक्ता सतमतिले सामदुार्र्क 
वनबाट सालको काठ िथा कुकाठ तनशलु्क वा न्रू्निम मलु्र्मा प्राप्त गरर ज्र्ामी लगाई काठ 
िर्ार गरर प्रर्ोग गदाा न्रू्न दरमा उपलब्ध हनुे देर्खर्ो । िर पातलकाले दर र्वश्लषेर् अनसुार 
रकम भकु्तानी ददंदा गाउपातलकालाई थप व्र्र्भार पने गरर रकम उपलब्ध गराएको हुँदा 
तनम्नानसुाराका २ उपभोक्ता सतमतिहरुलाइ बर्ढ भकु्तानी भएको रकममा उपभोक्ताको अनपुािीक 
कट्टी गरर असूल हनु ुपने रु. 

भौ.नं./तमति उपभोक्ता सतमतिको 
नाम र्ववरर् पररमार् दर भकु्तानी रकम वास्िर्वक 

लाग्न ेरकम बढी भकु्तानी 

२२१।०७७।३।
३१ 

 

कृषी उपकरर् 
संकलन केन्द्र 
तन.उ.स. 

सालको 
चौकोष 

०.२२ 
घ.मी. 

२१९०२७.

०० 

४८४१८।८
४ 

११०२३।३
२ 

३७३९५।५
२ 

१९५।०७७।२।
७ 

 

महेन्द्र जर्देवी 
मा.र्व.तन.उ 

सालको 
चौकोष 

०.५१ 
घ.मी. 

२१९०२७ ११८३६१।
२७ 

२५५५४।०
६ 

८६८७७।२
१ 

 मा.र्व.तन.उ.स सालको  
चौको
श 

१४.४० 
घ.मी. 

१२९२७ १८६१५७।
५८ 

६९७३६।८
२ 

११६३९४।
०२ 

जम्मा २४०५९६।
७५  

 

65.  २७९।२०७७।३।२५ आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम 
खचा लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्वद्यिुिार खररद िथा 
लाईट र्वस्िार उपभोक्ता सतमतिलाई र्वद्यिु र्वस्िारको कार्ा गरे वापि रु. ६४७११४।भकु्तानी 
ददएकोमा तनम्न अनसुार देर्खर्ो । 

 

65.1.  उपभोक्ताले पेश गरेको फाँटवारी परीक्षर् गदाा स्मिृी एण्ड कम्पनी प्रा.ली.ंवाट तलद्यिु पोल िथा 
िार खररद गरी रु.४३६०७६। भकु्तानी गरेको छ । उक्त सामान नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर्वाट 
गरु्स्िर परीक्षर् (Test Certify) भएको दर्खएन । 

 

65.2.  उपभोक्ताको कार्ार्वलमा िथा खररद र्वल भपाई परीक्षर् गदाा स्मिृी एण्ड कम्पनीवाट र्वद्यिुपोल 
िथा िार रु.४,३६,०७६। र्वद्यिुपोल गाड्न खाल्डो खने्न  कार्ा रु.४५७५०। िारको काम 
रु.१७९०००।– सर्हि रु.६५२८२६।– वास्िर्वक खचा लाग्ने देर्खन्छ । सम्झौिा अनसुार 
१० प्रतिशि उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी रु.५८७५४३।४० मार भकु्तानी ददनपुनेमा 
रु.६४९११४।– भकु्तानी ददएकोमा रु.६१५७०।६० बढी भकु्तानी भएको हदुा वढी भकु्तानी 
भएको रकम उपभोक्तावाट असूल गनुापने रु. ६१५७०।६० 
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66.  २७८।२०७७।३।२५ उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी गनुापवुा खरीद िथा कार्ा पररमार्लाई 
ध्र्ान ददन ु पदाछ।रामेटाकुरी िटबन्ध तनमाार् उ.स.लाई िटबन्धको कार्ा गरेवापि 
रु.२,००,०००।– भकु्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको कार्ा र्वलमा ३×१×१ 
साईजको ग्र्ार्वन १० गोटा र २×१×१ ग्र्ार्वन १४ गोटा प्रर्ोग गरी रु.१०२९२०।  र 
र्फतलङ्ग वापि रु.१३९२००। सर्हि रु.२४२१२०। को कार्ा सम्पन्न  िर्ार गरेको छ । िर 
उपभोक्ताले कृष्र् हाडावेर्र एण्ड सप्लार्सा वाट २×१×१ साईजको ग्र्ार्वर्न १६ र्पस मार 
खररद गरेको छ । खररदको आधारमा रु.७६८४०। र सोही अनपुािमा र्फतलङ्ग वापि 
रु.७६८००। समेि रु.१,५३,६४०। मार भकु्तानी ददनपुनेमा रु.२०००००। भकु्तानी 
तलएकोले बढी भकु्तानी तलएको रु.४६३६०। उपभोक्ता सतमतिवाट असूल गनुापने रु.  ४६३६० 

67.  २८९।२०७७।३।२९ साङटा तलफ्ट खानेपानी रु. ५२,४५,४३३।– को लागिमा पाईप 
खररद गना मतनषा एस.एम कन्स्रक्सन प्रा.ली. संग तमति २०७७।२।२६ मा संझौिा भएको 
तथर्ो । पाईाप खररद सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न अनसुार छन ्। 

 

67.1.  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११(१) मा खररद गरेको मालसामानको मा 
स्पेर्शर्फकेशन िर्ार गनुापने उल्लेख छ । पातलकाले वोलपरको माध्र्मबाट 40mm diGi Pipe 

2290 m. र 10 m di Gi pipe 1400 m. खररद गरेकोमा पाईपको स्पेर्शर्फकेशन नवनाई खररद 
गरेको कार्ा तनर्म सम्मि देर्खएन । 

 

67.2.  तनर्म ११५ मा सम्झौिा अनसुार सामान प्राप्त भएपतछ प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशन र गरु्स्िर 
अनसुार सामान प्राप्त भए नभएको तनररक्षर् एवं परीक्षर् गनुापने उल्लेख छ । पातलकाले ठुलो 
परीमार् र मल्र्मा खररद गररएका सामान परीक्षर् नगरी रकम भकु्तानी दददा िोर्कएको मापदण्ड 
र गरु्स्िरर्कु्त भए नभएको एर्कन गना सर्कएन । 

 

67.3.  पातलकाले तलफ्टीङ्ग र्वतधबाट खानेपानीको लातग पाईप खररद गरेको देर्खर्ो । िर तसतभलवका को 
काम सरुु गरेको देखीएन । पातलकाले तसतभल वका  गरेपतछ पाईप खररद गनुापनेमा पर्हला पाईप 
खररद गरेको देखीदा उक्त पाईपको सरुक्षा चनुौिी कार्मै रहेको देखीर्ो । र्सिफा  पातलकाको 
ध्र्ान गनुापदाछ । 

 

68.  बढी भकु्तानी -  सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ९७ को तनर्म ६ मा उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रावतधक मलु्र्ांकन, तबल भपााई र खचा प्रमार्ीि 
गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठक बाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ . साथै तनर्म १० मा उपभोक्ता सतमतिले पाएको 
काम कुनै तनमाार् व्र्वसार्ीबाट गना नहनुे उल्लेख छ । उपभोक्ताले सडक तनमाार् कार्ा तलने र 
तनमाार् व्र्वसार्र्बाट काम गराउने देर्खर्ो । र्सरी तनमाार् व्र्वसार्र्बाट काम गराउन ुउपर्कु्त 
देर्खऐन । पातलका र सडक तनमाार् उपभोक्ता तबच सडक तनमाार् गना सम्झौिा भई उपभोक्ताले 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न  गरर रकम भकु्तानीको लातग पेश गररएको फाँटवारी उपर पातलकाले तनमाार् 
कार्ाको लातग लागेको वास्िर्वक लागिको आधारमा सम्झौिा अनसुार २० प्रतिशि उपभोक्ताको 
र्ोगदान कट्टा गरर रकम भकु्तानी ददन ुपनेमा लागि अनमुान अनसुारकै दर रार्ख रकम भकु्तानी 
ददंदा उपभोक्ताको र्ोगदान नभएको र पातलकालाई थप व्र्भार पना गएको छ । िसथा देहार्का 
उपभोक्ता सतमतिबाट वास्िर्वक लागि भन्दा बर्ढ भकु्तानी भएको रकम उपभोक्ताको अनपुािीक 
कर्ट्ट गरर असलु गनुा पने रु.   १४१२८१२ 
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भौ.नं./तमति 
उपभोक्ता सतमतिको 

नाम 
भकु्तानी 
रकम 

वास्िर्वक 
लागि 

उपभोक्ताको 
हनु ुपने 
र्ोगदान 

ददन ुपने 
रकम 

बर्ढ भकु्तानी 

@%#.@)&&.#.@! स्वा.चौ.मलाकाटीर्ा 
सडक तन.उ.स 

९६५०० ९६५०० १९३०० ७७२०० १९३०० 

@%$.@)&&.#.@! बादघला नाउन े गांउ 
सडक तन.उ.स 

२८३४४
४ 

२८१११२ ५६२२२ 
२२४८८
९ 

५८५५४ 

@##.@)&&.#.* 
भातिगतड वसपानी 
र्घर्ातनद ु सडक 
तन.उ.स 

६८१९८
६ 
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५४६९२
० 

१३५०६६ 

१८८।२०७
७।२।४ 

लजैुरानी माटा नान्धरा 
कोलटाकुरा सडक 
तन.उ.स 

३८३००
० 

३७८८३२ ७६६०० 
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२६२६९
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६८६७७ 

१४३।२०७
६।१२।१० 
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६२।२०७६ ठुला खोला िािेढंुगा ७९५५२ ७९५५२ १५९१० ६३६४१ १५९१० 



 

 
27 

कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

।१०।२० भवुाचौर सडक 
तन.उ.स (Cutting 

Only) 

६१।२०७६
।१०।२० 

खम्बे हदैु अम्का रुख 
राले सडक तन.उ.स 

१८३९६
४ 

१८३९६३ ३६७९३ 
१४७१७
१ 

३६७९३ 

६०।२०७६
।१०।२० 
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गोर्वन्द डाडा सडक 
तन.उ.स 

९६५५४ ९६५५४ १९३९० ७७५६३ १९३९० 

५०।२०७६
।१०।१५ 

भगतनर्ा पािलपाटा 
सडक तन.उ.स 
(Cutting Only) 

२७७४०
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२७७४०० ५५४८० 
२२१९२
० 
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तन.उ.स 
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० 
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३७८००
० 

९४५०० 

३७।२०७६
।१०।९ 

९ नं. वडा कार्ाालर् 
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२८९५०
० 

२८९५०० ५७९०० 
२३१६०
० 

५७९०० 

३५।२०७६
।१०।९ 

९ नं. वडा कार्ाालर् 
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२८९५०
० 

२८९५०० ५७९०० 
२३१६०
० 

५७९०० 

३३।२०७६
।९।२९ 

परुाना सडक ममाि 
सतमति तन.उ.स वडा 
नं. ९ 

९६५०० ९६५०० १९३०० ७७२०० १९३०० 

३२।२०७७
।९।२८ 

सानागाउ वडा सडक 
तनमाार् उपभोक्ता 
सतमति 

२४०१२
५ 

२४०१२५ ४८०२५ 
१९२१०
० 

४८०२५ 

२९।२०७६
।९।२८ 

१ नं. वडा छल पजु्न े
वोकराना सडक 
तन.उ.स 

१९३०० १९३०० ३८६०० 
१५४४०
० 

३८६०० 

जम्मा  १४१२८१२  
69.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 

लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा 
समावेस गना सर्कन े र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को 
तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा 
नबढ्न े गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने 
क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट २.५ प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको 
छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु ४२१०२६२।०० कट्टी गरेको 
छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ु
पनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

70.  कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै 
तनमाार् कार्ा सम्पन्न  भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट 
जाँचबझु गराई कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि 
कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ 
तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 
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71.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् 
िहले सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक 
परीक्षर् अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा 
भएको पाइएन । सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र 
पारदार्शिाको प्रबद्र्धन गने कार्ामा बाधा पने देर्खन्छ ।  

 

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

 

 
 

कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम 

अध्र्र्नबाट तनधाारर् 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 

नेपाल 
रा.मा.र्व/पञ्चकोशी 
बहपु्रार्वतधक को Soil 

Test 

लङतभजन इर्न्जतनर्ररङ्ग 
एण्ड मेनेजमेन्ट 

 

 ४,३३,९७४। र्ववरर् उपलब्ध 
नभएको 

सरस्विी मा.र्व. Soil 

Test 

इग्रल्सन सोलसुन प्रा.ली. 

 

४,९६,१६०। र्ववरर् उपलब्ध 
नभएको 

प्राकृतिक श्रोि 
व्र्वस्थापन Soil Test 

प्रतिमा इर्न्जतनर्ररङ्ग 
सतभास प्रा.ली. 

 

४३८८३८।- र्ववरर् उपलब्ध 
नभएको 

 

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

 

73.  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 
सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन ।  

 

74.  वडा कार्ाालर्बाट भएको खचाः गाउँपातलकाले  वडा कार्ाालर्लाई जम्मा रु.३४५२०००।०० 
भकु्तानी ददएको छ । वडा कार्ाालर्सँग सम्बर्न्धि खचाहरु नगर कार्ापातलकाबाट भकु्तानी 
भईरहेको अवस्थामा वडा कार्ाालर्बाट थप बैठक भत्ता, र्जन्सी सामान खररद, अनगुमन,भ्रमर् 
लगार्िका कार्ामा खचा भएका छन ् । र्सरी वडागि रुपमा खचा गदाा र्जन्सी र्ववरर् 
अद्यावतधक नभएको, वडा कार्ाालर्को खचामा एकरुपिा नदेर्खएको िथा गाउँपातलका र वडा 
कार्ाालर्बाट एउटै काममा दोहोरो खचा हनु सक्ने जोर्खम समेि देर्खएकाले दईु तनकार्बाट 
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खचा गने पररपाटी तनर्न्रर् गरी खचामा एकद्वार पर्द्ति कार्म गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 समानीकरर् चालिुफा   
75.  भ्रमर् खचा : भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 

पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

 अतधकांश भ्रमर्को उद्दशे्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो 
भनी सतुनर्िि हनु ेर्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

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

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

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

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

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

 

76.  कमाचारी सञ् चर् कोष ऐन,२०१९ को दफा १२ (१) प्रत्रे्क कार्ाालर्ले कमाचारीको मातसक 
िलबबाट दश प्रतिशिमा नघट्ने गरी िोर्कए बमोर्जमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो 
रकमको िोर्कए बमोर्जमको प्रतिशिले हनु ेरकम समेि थप गरी कोषमा जम्मा गनुा पने िथा 
दफा २ ख अनसुार कोषमा रकम कट्टी गने स्थार्ी कमाचारीहरुलाई मार थप गरी रकम कट्टा 
गनुापने व्र्वस्था छ ।पातलकाले २०७६ माघ मर्हना देर्ख २०७७ असार मर्हना सम्म  
देहार्का करार सेवािफा का कमाचारीहरुको कमाचारी सञ्चर्कोष १० प्रतिशि रकम कट्टी गरी 
कार्ाालर्को िफा बाट सि प्रतिशि रकम थप गरी कमाचारी सञ्चर्कोषमा जम्मा गरेको देर्खर्ो । 
र्सरी करार सेवाका कमाचारीहरुलाई थप गने आधार नभएकोले उक्त रकम तनजहरुबाट असलु 
उपर हनुपुने रु. 

तस.नं नाम थर नाम थर  थप सि प्रतिशि रकम माघ देर्ख असार सम्मको जम्मा 

१ अतधकृि समशेर बहादरु शाही ३५९९।०० २१५९४ 

२ सहार्क पाँचौ ददपन्द्र कुमार थापा २८२०।०० १६९२० 

३ सहार्क पाँचौ रमेश प्रसाद उपाध्र्ार् २८२०।०० १६९२० 

४ सहार्क चौथो राजेन्द्र प्रसाद अतधकारी २६६१।०० १५९६६ 

५ सहार्क चौथो भरोसा शाह २६६१।०० १५९६६ 

२६२९९२ 
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६ सहार्क चौथो लोक बहादरु खड्का २६६१।०० १५९६६ 

७ सहार्क चौथो िेज बहादरु महि २६६१।०० १५९६६ 

८ सहार्क चौथो रनशीा तगरी २६६१।०० १५९६६ 

९ सहार्क चौथो र्ज्ञ बहादरु खड्का २६६१।०० १५९६६ 

१० सहार्क चौथो भद्र बहादरु हमाल २६६१।०० १५९६६ 

११ सहार्क चौथो ददपेन्द्र कुमार शाही २६६१।०० १५९६६ 

१२ सहार्क चौथो गरे्श बहादरु थापा २६६१।०० १५९६६ 

१३ सहार्क चौथो नगने्द्र बहादरु थापा २६६१।०० १५९६६ 

१४ सहार्क चौथो ददपक प्रसाद आचार्ा २६६१।०० १५९६६ 

१५ सहार्क चौथो कृष्र् थापा २६६१।०० १५९६६ 

१६ सहार्क चौथो रर्वन्द्र ररजाल २६६१।०० १५९६६ 

जम्मा २६२९९२।०० 

कार्ाालर्को भनाईः 

77.  ७०१।०७७।३।३१ पातलकाको बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार ढाँका कपडा बनुाई िातलम र 
तसलाईकटाई िातलम सञ् चालनको लातग नव ज्र्ोति मर्हला र्वकास बचि िथा सहकारी 
संस्थासँग रु.३५००००।०० मा सम्झौिा गरेको देर्खर्ो । सो कार्ाक्रम सञ्चालन गरेकोमा 
संलग्न फाँटवारी परीक्षर् गदाा र्वतभन्न  तसलाई मेर्शन िथा कपडा खररद िथा अन्र् र्जन्सी सामान 
गरेर रु.२१६०००।०० खचा लेखेको देर्खर्ो । सो सामान के कुन अवस्थामा रहेको प्रमार् 
संलग्न नरहेकोले सोको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था असलु गनुापने रु.  

२१६०००।०० 

78.  अनगुमन भत्ताः अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेख्दा 
खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।पातलकाको बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार 
सञ् चालन भएका र्वतभन् न र्ोजनाहरु िथा कार्ाक्रमको अनगुमन गरेको भतन देहार्का भौचरबाट 
र्वतभन् न पदातधकारी िथा कमाचारीहरुलाई दैतनक भ्रमर् भत्ताका दरले रकम भकु्तानी ददएको छ 
। र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुको एकमषु्ठ अनगुमन गरेको सवै पदातधकारी िथा कमाचारीहरुले 
हस्िाक्षर गरेको कागजका आधारमा रकम भकु्तानी ददएको देर्खर्ो ।र्सरी के कुन र्ोजनाको 
अनगुमन भएको हो सोको प्रमार् वेगर रकम भकु्तानी ददएको िथा सम्बर्न्धि कार्ाक्रको लातग 
खाना िथा र्ािार्ाि खचा लेर्ख सकेकोमा पनुः शाखागि रुपमा संर्कु्त अनगुमन गरेको भतन 
भकु्तानी ददएको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुापने रु. 
गो.भौ.नं.र तमति अनगुमन गनेको 

सङ् ख्र्ा 
कार्ाक्रमको नाम कर कट्टी 

रकम 

 भकु्तानी 
रकम 

कैर्फर्ि 

६९४।०७७।
३।३१ 

१२ बहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रम ६७५० ३८२५० संर्कु्त अनगुमन 
गरेको 

६९४।०७७।
३।३१ 

४ बहकु्षेतरर् पोषर् कार्ाक्रम २५५० १२४५० संर्कु्त अनगुमन 
गरेको 

६७५।०७७।
३।३१ 

१९ सहकारी अनदुान 
कार्ाक्रम 

७५०० ४२५०० संर्कु्त अनगुमन 
गरेको 

६३५।०७७। ५ ४ नं.वडामा सञ् चालन १५००० ८५००० १५ वटा र्ोजना 

६३७२००।०० 
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३।२८ र्ोजनाहरु  अनगुमन गरेको 
५९४।०७७।
३।२४ 

५ ११ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

१५००० ८५००० १७ वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

५९२।०७७।
३।२४ 

५ १ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

९७५० ५५२५० १३ वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

५६९।०७७।
३।२१ 

६ ६ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

९००० ५१००० १० वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

३८२।०७७।
१।९ 

६ ९ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

११५५० ६५४५० १४ वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

३७९।०७७।
१।७ 

६ ७ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

९००० ५१००० १० वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

३७९।०७७।
१।७ 

८ २ नं.वडामा सञ् चालन 
र्ोजनाहरु 

१२००० ६८००० १० वटा र्ोजना 
अनगुमन गरेको 

१३।०७७।३
।२५ 

१७ रार्िर् पररचर् पर िथा 
पर्ञ् जकरर् कार्ाक्रम 

१४७०० ८३३०० संर्कु्त अनगुमन 
गरेको 

जम्मा ६३७२००।००  
79.  ७००।०७७।३।३१ तबल भरपाईः - अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) 

बमोर्जम खचा लेख्दा खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । नगर सभा 
सञ् चालनमा उपर्स्थिलाई बैठक भत्ता भकु्तानी गरेकोमा प्र.प्र.अ.ज्ञानमर्र् नेपाल,मर्हला सदस्र् 
तमना गरुुङ्ग र दतलि मर्हला सदस्र् लक्ष्मी सनुारको माईन्रू्टमा १ वटा बैठकमा उपर्स्थि 
नभएकोमा भत्ता र्विरर् गरेको असलु गनुापने रु. ३८२५ 

80.  २०७७।कार्ा सञ् चलन तनदेर्शका,२०७५ को पररच् छेद ७ अनसुार सावजतनक र्ािार्ाि चल्न े
स्थानमा (बस) बापिको न्रू्निम भाडा पाउन।े सावाजतनक र्ािार्ाि नचल्ने स्थानमा आिेजािे 
गरी दई ददनसम्मको लातग एकमषु्ट रु.२००।र सो भन्दा बढी जतिसकै ददन भए पतन 
रु.५००। एकमषु्ट पाउने व्र्वस्था छ । पातलकाले ११ नं. वडामा सञ् चातलि सामदुार्र्क टोल 
सधुार सतमति गठन िथा क्षमिा अतभबरृ्र्द् कार्ाक्रम २०७६।१२।२,३,५,६ गिे भएको 
कार्ाक्रममा उपर्स्थिहरुलाई २ ददनको र्ािार्ाि  र खाजा खचा वापि ८० जनालाई जनही 
रु.५००। का दरले रु.८००००।०० भकु्तानी ददएको देर्खर्ो । कार्ाक्रम ददउसो १० वजे 
देर्ख ५ बजे सम्म सञ्चलन भएकोमा खाना िथा खाजा खचा भनेर र्वल संलग्न गरेको अवस्थामा 
खाना खचा ददन ुउपर्कु्त देर्खएन ।र तनर्मामा िोर्कएको दर भन्दा बढी दरमा र्ािार्ाि खचा 
भकु्तानी ददन नतमल्ने देर्खएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.३२०००।०० तनजहरुबाट असलु 
गनुापने रु. ३२०००।०० 

81.  अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेख्दा खचाको तबल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । देहार्का र्ोजनाहरुको लागि अनमुान िथा रतनङ 
र्वल वेगर तसफाररसका आधारमा कुल कामको ७५ प्रतिशि काम सम्पन् न भएको जनाई भकु्तानी 
भएको देर्खर्ो । र्सरी के कति काम भएको हो कार्ा मलु्र्ाङ्कन वेगर भकु्तानी भएकोले प्रमार् 
पेश गनुापने रु. 
गो.भौ.नं.र तमति र्ोजनाको नाम  भकु्तानी रकम 

४६२।०७७।२।२८ गगन पधेँरा सोलार तलफ्ट खानेपानी सरसफाई र्ोजना २६३००० 

६६९०६०।०० 



 

 
32 

कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

४३४।०७७।२।६ अलैर्चबारी खानेपानी र्ोजना २६१२०० 

४३३।०७७।२।५ सैनी खोला खानेपानी िथा सरसफाई र्ोजना १४४८६० 

जम्मा ६६९०६०।०० 
 

82.  ३४४।०७६।१२।९ आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर 
कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ ।पातलकामा सञ् चतलि र्वधवा िथा असहार् र्वद्यातथाहरुलाई कम्प् र्टुर 
तसकाई िातलम सञ् चालनको लातग तनशा कम्प्र्टुर ईर्न्स्टच्र्टु,दैलेख सँग सम्झौिा रु.२ लाख 
गरी भकु्तानी ददएकोमा अतग्रम कर कट्टा वेगर भकु्तानी भएकोले कर रु.३००००।०० तनजसँग 
असलु गनुापने रु ३०००० 

83.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन , २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी 
खररद गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ८५ मा 
रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोझै गना सर्कन,े तनर्म ८४ मा रु.५ लाखभन्दा मातथ 
रु.२०लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै तनर्म ८५ को 
उपतनर्म )१ख( मा सोझै खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढी खररद गना नहनुे 
एवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गना नहनुे उल्लेख छ । 
पातलकाहरुले र्ो वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ु वा सेवा खररद गदाा प्रतिस्पधाात्मक 
र्वतध नपनाइ तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको कार्ा तनर्म सम्मि देर्खएन। 

गोभौनं./तमति र्ववरर् सप्लार्साको नाम रकम 

७०३।०७७।३।
३१ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

चन्द्रमाला ईन्टरप्राईजेज एण्ड जनरल अडार 
सप्लार्सा 

९२९७०।७५ 

६९७ 
।०७७।३।३१ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

दलु्ल ुहाडावर्र सेन्टर १७७८०७।९६ 

६६३ 
।०७७।३।३० 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

एस.र्प.अडार सप्लार्सा ३०१८१४५७७ १२७०३४ 

६२० 
।०७७।३।२७ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

राम अफसेट प्रसे६०६१६४६४९ २०३४०० 

६२५ 
।०७७।३।२७ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

नवदगुाा र्प्रन्टङग प्रसे प्रा.तल 
६०६९०४१८२ 

२७६९०७ 

४८३ 
।०७७।२।३२ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

मनकामना ईन्टरप्राइजेज सपलार्सा 
३०३६७७४१३ 

१३०८१३ 

४३० 
।०७७।२।२ 

कार्ाालर् सामान िथा 
मसलन्द 

नवलक्ष्मी सप्लार्सा ६०३२६३३९६ १८४३८४ 

जम्मा ११९३३१६।७१  

 

 सामार्जक सरुक्षािफा   

84.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम 
सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै 
पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि 
अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संख्र्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, 

सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि 
सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्ख्िर्ारी पाउने सम्वर्न्धि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि सामार्जक 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सरुक्षा भत्ता र्विरर् नगरी हािहािै तिन वटै चौमातसकमा रु.१११०३००००।०० रकम र्विरर् गरेको 
देर्खर्ो । मतृ्र् ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा र्वधवा मर्हलाले र्ववाह गरेमा, बालबातलकाको हकमा 
पाच उमेर पूरा भएमा, नवीकरर् नगरेमा, एक आातथाक वषाको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा वा अर्ोग्र् 
व्र्र्क्तले भत्ता प्राप्त  गरेको प्रमार्र्ि भएको अवस्थामा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले मूल 
अतभलेख  कट्टा गनुापनेमा नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो 
खचा लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा गरेका छन । िसथा पातलकाले 
लाभग्राही लगि अद्यावतधक गरी तनम्नानसुार बढी खचा लेखेको सम्बर्न्धि वडा सर्चवलाई र्जम्मेवार बनाई 
असूल गनुापने रु.  

दोहोरो 
परेको तस.न 

वडा 
नं. 

लाभग्राहीको नाम ना.प्र.नं., जन्म 
तमिीर 
लाभाग्राहीको नाम 

रकम र्कतसम चौमतसक 

१।३ १ आईिी कमेनी २०११।६।४ २४००० जे.ना.द. र 
तबधवा 

प्रथम, दोस्रो, 

६७।६८ १ र्वष्नकला खड्का २३४ । २३४ २४००० जे.ना.अ. िेस्रो 
४४।४५ १ पदमकला खड्का ९२३ । 

१०६६ 

 जे.ना. दोस्रो, िेस्रो 

५२।५३ २ लतलि तब.क २००५।१।९ १२००० द.बा.स.ु िेस्रो 
६२।६३ २ शरु्शल नेपाली शोभा तब.क 

 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 
८७।८८ २ र्हमाल तब.क. २०७२।४।२२ ४८०० द.बा.स.ु िेस्रो 
१७।१८ २ चन्द्र नेपाली २०७५।७।३, 

 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 
५३।५४ २ र्मनुा कुमारी 

नेपाली 
लक्ष्मी नेपाली ४८०० द.बा.स.ु िेस्रो 

१९।२० २ चन्द्र तब.क. तभम बहादूर 
तब.क 

 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 

४९।५० २ मतनषा तब.क. २०७५।४।३१ ४८०० द.बा.स.ु िेस्रो 
७९।८० २ र्शर्शर तब.क. २०७६।३।१२

, 

 द.बा.स.ु दोस्रो 

३०।३१ २ जैसरा थापा कौर्शला दमाई १६०० जे.ना. दोस्रो, िेस्रो 
४८।४९ २ तधरु थापा २०७६।२।१६

, 

 जे.ना. िेस्रो 

७१।७२ २ बालाराम थापा दगुाा नेपाली ३२०० जे.ना. िेस्रो 
६।७ ३ कौर्शला 

दमेनीरकमेनी 
२०७६।६।२७ 

 जे.ना.द. िेस्रो 

८५ ३ रामसरा काकी अमिृा तब.क. १६०० जे.ना. प्रथम, दोस्रो 
२।३ ३ अतनष नेपाली २०७६।१०।२

१, 

 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 

४५।४६ ३ जानकी तब.क. कौर्शला तब.क. १६०० द.बा.स.ु िेस्रो 
७४।७५ ४ िेजरिेजन्द्र बहादरु 

तब.क. 
२०७६।३।२९ 

 द.बा.स.ु प्रथम 

८९।९० ४ नर्वन तब.क.÷सनुार चमेली तब.क. १६०० द.बा.स.ु प्रथम, िेस्रो 
११०।११
१ 

४ पषु्पा तब.क. १९९०।२।४ २४००० द.बा.स.ु दोस्रो 

१७५।१७
६ 

४ राजन तब.क. २००५।१०।३ ३६००० द.बा.स.ु प्रथम 
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कार्ाालर्को नामः दलु्ल ुनगरपातलका, दैलेख ।                                           आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१६०।१६
२ 

४ र्मनुा÷र्शोधा तब.क २९६९, 
 द.बा.स.ु िेस्रो 

३५ ४ कृष्र् बहादरु तब.क. २००५।९।९ १२००० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 
३६।३८ ४ गंगाराम 

नेपालीरतब.क. 
१५७७, 

 द.बा.स.ु िेस्रो 

२३६।२३
७ 

४ सजुन बहादरु 
नेपाली 

२००५।४।९ २४००० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 

७७।७८ ४ दगेुश तब.क. २०००।१।९ १२००० द.बा.स.ु िेस्रो 
२५० ४ शभुाष नेपाली २०७५।२।१५

, 

 द.बा.स.ु प्रथम, िेस्रो 

१ ४ भािवना नेपाली बूदी नपेाली १६०० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 
२ ४ सृंखला तब.क. २०७६।६।२१

, 

 द.बा.स.ु िेस्रो 

३ ४ तबद्या तब.क. परु्ाा तब.क. १६०० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो 
४ ४ र्ववेक तब.क. २०७३।१२।३

, 

 द.बा.स.ु दोस्रो 

६८।६९ ५ मैनकला 
उपाध्र्ार्रजैसी 

सूतमरा तब.क. ४८०० जे.ना. दोस्रो, िेस्रो 

१०१।१०
२ 

५ प्रददप कुमार तब.क. २०७३।३।३०
, 

 द.बा.स.ु दोस्रो, िेस्रो 

११९।१२
० 

६ सेि ुखड्का पम्फा तब.क. ४८०० जे.ना. िेस्रो 

४४।४५ ६ परुना पनुाा कामी २०७५।८।१६
, 

 जे.ना.द. प्रथम 

४२।४३ ६ जमनुा तब.क. प्रमेकला तब.क. ३२०० द.बा.स.ु हस्ितलर्खि 
भरपाई 

८४।८५ ६ रनशीकला खड्का २०७५।१२।९
, 

 जे.ना. प्रथम  

६।७ ६ वसना÷बसन्िा 
खड्का 

नन्दकला तब.क. ४८०० जे.ना. हस्ितलर्खि 
भरपाई 

७९।८० ६ पानसरा खड्का २०७३।१२।७
, 

 जे.ना. प्रथम  

१२०।१२
१ 

८ ममिा तब.क.. बसन्ि तब.क. ३२०० द.बा.स.ु हस्ितलर्खि 
भरपाई 

६३।६४ ८ िलुसी÷िलु्छी 
तब.क. 

२०७३।८।२, 
 द.बा.स.ु प्रथम  

४८।४९ ८ गरे्श तब.क. भरपाईमा नाम 
थप गरेको 

१६०० द.बा.स.ु हस्ितलर्खि 
भरपाई 

५० ८ र्वमला खरी २०७५।५।२९ 
 तबधवा प्रथम  

१२४।१२
५ 

८ रक्षा कुमारी नपेाली िारा नेपाली ३२०० द.बा.स.ु हस्ितलर्खि 
भरपाई 

१६३।१६
४ 

८ शतमर तब.क. २०७३।६।४, 
 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 

३६।५२ ९ नानी साकी मनसरा नेपाली ३२०० जे.ना.द.र 
जे.ना.अ. 

िेस्रो 

७२ ९ र्वष्र् ुसनुार २०७६।५।२८ 
 जे.ना.द प्रथम, दोस्रो 

५२।५३ ९ र्वस्न ुसनुार रर्वना र्व.क. १६०० जे.ना.द. प्रथम, िेस्रो 
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

६।७ ९ अतनिा साकी मनभजुा नपेाली, १६०० द.बा.स.ु ना.प्र.नं. उल्लेख 
नगरेको 

२।३ ९ अग्नी नेपाली पावािी दमाई १६०० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो, 
२३।२५ ९ इश्वर सनुार झरना तब.क. १६०० द.बा.स.ु िेस्रो 
३७।३९ ९ कृष्र् सनुार सूर्विा तब.क. १६०० द.बा.स.ु प्रथम, िेस्रो 
७९।८१ ९ नर्वन नेपाली÷साकी तनमसरा तब.क. १६०० द.बा.स.ु दोस्रो िेस्रो 
९२।९३ ९ तनतसिा सनुार २०००।४।३ ३६००० द.बा.स.ु ना.प्र.नं. उल्लेख 

नगरेको, 
१०७।१०
८ 

९ र्प्रर्ा सनुार २०७१।१०।२
५ 

२८०० द.बा.स.ु िेस्रो 

१३३।१३
४ 

९ रतमिा कामी २००।१।१५।
९ 

२४००० द.बा.स.ु ना.प्र.नं. उल्लेख 
नगरेको 

१५४।१५
५ 

९ लोकेश साकी २०१३।१।५ २४००० द.बा.स.ु िेस्रो 

१५८।१६
२ 

९ र्वकाश बहादरु 
सनुार 

२०७५।८।१, 
 द.बा.स.ु ना.प्र.नं. उल्लेख 

नगरेको 
१७४।१७
५ 

९ र्शवराज तब.क. शान्िा तब.क. ३२०० द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो 

२१२।२१
३ 

९ सरु्स्मिा तब.क. २०००।०१।०
९  

 द.बा.स.ु प्रथम, दोस्रो 

९०।८१ ९ पावािी साकी २०००।१।१ २४००० द.बा.स.ु दोस्रो 
१७५।१७
६ 

९ र्वमला कामी २००७।१।९  १०००० द.बा.स.ु दोस्रो, िेस्रो, 

२१२ ९ सौरभ सनुार २००५।१।४ 
 द.बा.स.ु प्र.चौ.मा 

जनप्रतितनधी 
भतनएको 

१८३।१८
४ 

९ संर्जिा तब.क. २००५१।९ १२००० द.बा.स.ु िेस्रो 

१९५।१९
६ 

९ सपना सनुा २०७१।९।२०
, 

 द.बा.स.ु िेस्रो 

११०।११
१ 

११ बेद कुमारी थापा कृष्र्ा तब.क. ३२०० जे.ना. प्रथम, िेस्रो 

२६।२७ १२ चाउली साकी २०७२।५।१६
, 

 तबधवा दोस्रो 

१५९।१६
० 

१३ सागर तब.क. गोमा तब.क. ३२०० द.बा.स.ु हस्ितलर्खि 
भरपाई 

hDdf 506400   

दतलि नवजाि र्शशकुो जन्म भएको तमतिले ३५ ददन तभर जन्मदिाा गना आउन े पररवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप 
रु.१००० ददने व्र्वस्था भएकोमा सोको म्र्ाद नार्घ भकु्तानी ददईएको तबवरर्  
३ ६ हृदेश नेपाली २०७५र१२र३ १००० प्रोत्साहन 

भत्ता 
प्रथम 

४ ६ सीिा साकी २०७५।८।२ १००० प्रोत्साहन 
भत्ता 

प्रथम 

१ ८ ददपसेना नेपाली २०७५।८।२७ १००० प्रोत्साहन 
भत्ता 

प्रथम 
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२ ८ शरु्शला साकी २०७५।१०।२
९ 

१००० प्रोत्साहन 
भत्ता 

प्रथम 

hDdf ४०००   

 
 र्वपद् व्र्वस्थापन  

85.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोर्कएबमोर्जमको सतमति गठन गरेको/सतमति गठन भएिापतन कनै पर्ज बैठक बसेको र अन्र् 
कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र 
अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदाछ । 

 

86.  कार्ा र्ोजना - र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् 
व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षरेगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरी 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउन,े 

सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउन,े र्वपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, 

प्रभार्वि क्षरेमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् 
सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, 

कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू 
गने/गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू  
गरे/नगरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ । 

 

87.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र 
कोषमा रहने रकम िथा कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम हनु ेव्र्वस्था छ । पातलकाले गि वषाको मौज्दाि रु.९०२३५३।०० 
र्स बषाको आम्दानी रु.१५२७०७८८।०० समेि रु.१६१७३१४१।०० आम्दानी भई 
रु.१२४०४६३१।०० खचा गरी बाँकी रु.३७६८५१०।०० देर्खन्छ ।  

 

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 । 

 

 आन्िररक लेखापरीक्षर्को बेरुजःू कार्ाालर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट तनस्केका बेरुज ुअर्न्िम 
लेखापरीक्षर् हनु ुभन्दा अगाडी नै तनर्तमि गराउन ुपनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश गनुापनेमा 
प्रमार् पेश गरी वा असूल उपर गनुापनेमा असूल उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गरी फछर्ौट 
गररसक्नपुने व्र्बस्था भएिा पतन देहार्बमोर्जमका व्र्होराहरु फछर्ौट गरेको प्रमार् पेश 
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नभएकोले बेरुज ुकार्म गररएको छ ।  
89.  वडा नं. ८ का सर्चव श्री रनशीा तगरीले प्रथम चौमातसकको सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्का 

लातग रकम रु.३५६६०००। पेश्की तलएकोमा पे.फ.गदाा पेश भएका र्विरर् भरपाई जोड 
जम्मा रु.३५०९४००। रहेको छ र रकम रु. ४८६००। र्फिाा गरेकोमा रकम रु.८०००। 
कम र्फिाा गरेको देर्खएकोले,उक्त रकम तनजबाट असलु उपर गरी तनकासा र्फिाा राजस्व र्शषाक 
नं. १५११२ मा दार्खला गनुापने देर्खन्छ र 

 

90.  वडा नं. ९ का सर्चव श्री रनशीा तगरीले प्रथम चौमातसकको सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्का 
लातग रकम रु.३१८००००। पेश्की तलएकोमा पे.फ.गदाा पेश भएका र्विरर् भरपाई जोड 
जम्मा रु.३०११६००। रहेको छ र रकम रु. १६८००। र्फिाा गरेकोमा रकम रु.४००। 
कम र्फिाा गरेको देर्खएकोले,उक्त रकम तनजबाट असलु उपर गरी तनकासा र्फिाा राजस्व र्शषाक 
नं. १५११२ मा दार्खला गनुापने देर्खन्छ र ४०० 

91.  स्थानीर् पवुााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमः ५–२०७७र३र२९  रुण्डी कर्ााली राजमागा जोड्न े
सडक खण्ड तनमार्ा कार्ाका लागी तसलबन्दी दरभाउपर माग भई तनमार्ा कार्ा गरेकोमा 
देहार्बमोर्जम व्र्होरा देर्खन्छ  र सो कार्ाका लागी रु ८३१२१६र१२  को ल.ई. िर्ार भई 
पेश भएकोमा िलुनात्मक चाटा अनसुार सो कार्ाका लातग एन.के.थापा कन्सरक्सन, ददक्षा एण्ड 
ददतलप कन्सरक्सन र तस.के. एम. तब. कन्सरक्सनले दरभाउपर पेश गरेकोमा उक्त िलुनात्मक 
िातलका हेदाा एन.के. थापा कन्सरक्सनले यार्ाट सर्हि रु.८२४८१५।२५, ददक्षा एण्ड ददतलप 
कन्सरक्सनले रु.६७८९६५०००। यार्ाट बाहेक र तस.के.एम.तब. कन्सरक्सनले रु. 
६७८९६५००। यार्ाट बाहेक कबोल अंक पेश गरेको देर्खन्छ, र्सरी ल.ई. भन्दा अत्र्ातधक 
दरभाउ पेश गने फमाहरुलाई कारबाहीका लातग तसफाररश गरी दरभाउपर रद्द गनुापनेमा सो 
नगरी एक मार सारभिु रुपमा प्रभावग्राही बोलपरदािासँग भई सो बापिको रकम भकु्तानी 
ददईएकोमा सावाजतनक खररद ऐन, तनर्मावली र्वपररि मूल्र्ांकन गरी भकु्तानी भएको रकम 
रु.८२१३५३।११ तनर्तमि गनुापने देर्खन्छ र ८२१३५३।११ 

92.  पेश्की बाकँी :  आतथाक वषाको अन्िमा बाँकी रहेको देहार् अनसुारको पेश्की लेखापरीक्षर् 
अवधी सम्म पतन असलु फर्छ्यौट नभएको हुँदा आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म 
७४ अनसुार असलु फर्छ्यौट हनुपुने । 

पेश् की तलनकेो नाम प्रर्ोजन रकम 

र्वन्ध्र्ावातसतन के्षर र्वकास सतमति र्वन्ध्र्ावातसतन मर्न्दर र्पपल छाना तनमाार् र 
र्शवालार् तनमाार् 

१३३००० 

उज्र्ालो सहकारी संथा र्वर्वध ५०००००० 
 जम्मा ५१३३०००।००  

 

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

गि वषासम्मको बेरुजू 

(A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको बेरुजू 

(B) 

गि बषासम्मको बाकँी बेरुजू 

(C=A-B) 

११४४३६००० 

 

२२६९५०० ११२१६६५०० 

 

 

 सम्परीक्षर्बाट तनम्नानसुार वेरुज ुफर्छ्यौट भएको छ ।  
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 तस.नं. वेरुज ुदफा नं. वेरुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा रकम 

१ ७९ (१) २०७५।०६।२४ मा ना.स ु मान बहादरु 
बस्निेको कार्ाक्रम पशे्की 

५३५०००।०० 

२ ७९ (२) २०७६।११।१ मा पेश्की तलएको वडा 
सर्चव लक्ष्मी प्रसाद लम्सालको कार्ाक्रम 
पेश्की 

४०००००।०० 

३ ३ ७ ७९ (४) २०७६२०७६।०२।१५ मा अ.हे.ब श्री 
मान बहादरु थापाको कार्ाालर् सञ्चालन 
खचाको पेश्की 

५० 

५००००।०० 

४ ७९ (८) २०७६।३।१८ मा पेश्की लीएकी श्री 
र्शक्षा सरोकार केनद्रको कार्ाक्रम पेश्की 

१०५९५००।०० 

५ ७९ (९) २०७६।०३।३० मा पेश्की तलएको स क 
अ श्री नगने्द्र ब थापाको सञ्चार महसलु 
पेश्की 

२५०००।०० 

६ ७९ (१४)  २०७६।०३।२२ 
मा पेश्की तलएको वडा सर्चव श्री ददपक 
प्रसाद आचार्ाको अतसना बाढी र्पतडि राहाि 
र्विरर् पेश्की 

 
२०००००।०० 
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अनसुचुी-१ 

दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख को संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             (रु.हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बरेुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाकँी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाडँफाटँ 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

दैलेख 

दलु्ल ु नगरपातलकाको 
कार्ाालर्,  

1505353 44070 2.93 59411 487075 74328 10152 204602 776157 328150 192548 208498 729196 106372 

 

 

अनसुचुी-२ 

 

दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख को बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् िह 

प्रारर्म्भक बरेुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाकँी बरेुजू वाकँी बरेुजू 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी अतनर्तमि 

भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

दैलेख 

दलु्ल ु
नगरपातलकाको 
कार्ाालर्, 

69 35 44070 0 0 0 69 35 44070 17532 9149 17389 0 0 26538 0 0 0 

 

अनसुचुी-३ 

दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्, दैलेख को अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 
-?=xhf/df_ 

र्जल्ला स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाकँी 

वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गना 
बाकँी रकम 

गि वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स वषा 
सम्मको 

वाकँी वरेुज ु

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 
वरेुज ुमध्रे् 

पेश्की 
दैलेख दलु्ल ुनगरपातलकाको कार्ाालर्,  114436 0 2269 2269 0 0 112167 44070 156237 6515 

 


