
 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
काठमाडौँ, नेपाल 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक प्रतिवेदन 

२०७८ 

मेलौली नगरपातलका 
बैिडी 

 

 

 

 

 

 

 



 
Serving the Nation and the People 

 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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प.सः २०७८।७९ 
च.नः168                                                        तमतिः २०७८।5।4 

 
 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री प्रमखुज्रू्, 
मेलौली नगरपातलका,बैिडी  
        नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवदेन 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 – प्रतिवदेन 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 सक्न े 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 हनु ेर्वश्वास तलइएको छ 
।  

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

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

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

 
 

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

 (लमु्वीनी कर्ााली र सदूुरपर्श् चम प्रदेश) 
 

पर संखर्ाः2078/79 

च.नं.169                                                                  तमतिः 2078/5/4 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 
मेलौली नगरपातलका, बैिडी। 

 

   

कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले मेलौली नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर 
बाहेक, पेश भएको २०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र 
त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा 
र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रु. 1 करोड 73 लाख 35 हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. 35 
लाख 30 हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. 7 लाख 90 हजार तनर्तमि गनुापने रु. 41 लाख ६४ हजार  
पेश्की बाकँी रु. 88 लाख 51 हजार रहेको छ ।   
2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७8।०१।११ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ु फछ्र्र्ौट नभइ कार्म व्र्होराको 
अन्िीम प्रतिवेदन पाना २0 (तबस) को   र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक 
सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   
 

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका 
सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको 
छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा 
अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् 
प्रचतलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका 
कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली 
लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् 
अतधकृि नगरकार्ापातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
 

 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्
भतन उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । 
लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा 
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले 
सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ै फरक पाना सक्न े अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

                                             

                                                         (नारार्र् एम.तस.) 
                 नार्ब महालेखापरीक्षक
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    मेलौली नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77                  
पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स  नगरपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ 
। र्स  नगरपातलका अन्िगाि ९ वडा,  ५० सभा सदस्र्, ११९४३ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा २२४५० जनसंखर्ा 
रहेको छ ।                          
स्थानीर् संर्चि कोष : आतथाक वषा २०७६।०७७ को स्थानीर् सर् चि कोष आर् व्र्र् र्हसावको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न 
बमोर्जम रहेको छ ।  

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा   

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  51610715.02 १ चाल ुखचा 337477371.21 

 
क) बैँक 51610715.02  २ पूजँीगि खचा 85919471.06 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  52309029.13 ३ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  

 
क) आन्िररक राजस्व 4825994.28  

 
क) ऋर् भकु्तानी  

 
ख) राजस्व बाँडफाडँ 47483034.85  

 
ख) ब्र्ाज भकु्तानी  

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ  349264163.00 
 

ग) अन्र् भकु्तानी  

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 93900000.0  ४ लगानी  

 
ख) सशिा अनदुान 225864163.0  

 
ऋर् लगानी  

 
ग) समपूरक अनदुान 12000000.0  

 
शेर्र लगानी  

 
घ) र्वशेष अनदुान 17500000.0  

 
अन्र् लगानी  

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  29179000.0 ५ धरौटी र्फिाा 363567.00 

 
क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 6872000.0  ६ मौज्दाि 107549484.48 

 
ख) सशिा अनदुान 3407000.0   

क) बैँक मौज्दाि  

 
ग) समपरुक अनदुान 12500000.0  ७ शसिा अनदुान र्फिाा 38282681.00 

 
घ) र्वशेष अनदुान 6400000.0  ८ धरौट मौज्दाि 2030228.00 

५ अन्र्  17353380.0 ९ कोष खािाको मौज्दाि 1456650.00 

 
क) सडक बोडा नेपाल 3750000.0  

 
   

 
ख) sf]/f]gf lgoGq0f k|b]z ;/sf/ 1370000.0     

 
ग) sf]/f]gf lgoGq0f ;+3 ;/sf/ 1378450.0     

 

घ) cfly{s dfldnf tyf of]hgf 

dGqfno cfO;f]n];g 885000.0     

 

- ª_ If]lqo lzIff lgb]{zgfno 

sf=;= tyf afnljsf; k|f]T;fxg 490000.0     

 - r_ cf}wf]lus u|fd ljsf;  9200000.0  
  

 

 

-5 _ k|b]z tyf :yfgLo tx 

Ifdtf ljsf; sfo{s|d 279930.0  
  

 

६ धरौटी आर्  2393795.0    

७ अन्र् र्वर्वध आर्  70969370.6    

 -s_ ;fdflhs ;'/Iff 69295600.0     

 

-v_ /fli6\|o kl/ro kq tyf 

kGhLs/0f ljsf; 645770.60  
  

 

 -u_ jx'If]qL kf]if0f sfo{s|d 796000.0  
  

 

 
-3_ sf]le8 !( ;DjGwdf kf]if0f 

sfo{s|d 232000.0     

 
जम्मा  573079452.75 

 
जम्मा 573079452.75 
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कार्ाालर्को नाम Mमेलौली नगरपातलका बैिडी ।                      आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्   
1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
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 सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने 
गरेको पाईएन । 

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

 

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 
आधारभिु ि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 शे्रष्िा 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 रहन ेव्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु े 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 ।  
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• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददएको िथा इ 
टीतडएस नगरेको । 

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

• कुन ै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउन े
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• 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 क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

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

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

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

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

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला 
सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा 
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 खचा लेखेको 
पाईर्ो ।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

 

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

3.  ठेक्काको म्र्ाद थप :-  ठेक्काको म्र्ाद थप गदाा प्रत्रे्क ठेक्काको सम्वन्धमा म्र्ाद थप गने पने 
उर्चि कारर् र ददन एर्कन गरी प्रत्रे्क ठेक्काको लातग अलग अलग तनर्ार्वाट म्र्ाद थप हनु ु
पनेमा नगर कार्ापातलकाको ६८ औ बेठकको तनर्ार्वाट १७ वटा ठेक्काको एकमषु्ट म्र्ाद थप 
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भएको पाइर्ो । प्रत्रे्क ठेक्काको लातग उर्चि र पर्ााप्त कारर् खोली सिा वमोर्जम म्र्ाद थप वा 
कारवाही हनु ुपदाछ । 

4.  वहवुषीर् ठेक्का वहवुषीर् खररद गरुु र्ोजना स्वीकृि गरेर मार वहवुषीर् अर्ोजना कार्ाान्वर्न हनु ु
पनेमा र्ोजना स्वीकृिी वेगर अगामी वषेको लातग दार्र्त्व सजृना हनुे गरी ठेक्का व्र्वस्थापन 
गरेको पाइर्ो । र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

 

5.  v/Lb clen]vM ;fj{hlgs v/Lb lgodfjnL @)^$ sf] lgod !$( sf] pklgod @ 

adf]lhdsf sfuhftx? ;f]xL lgodsf] pklgod ! adf]lhd x/]s v/Lb sfjf{xLsf] lgDtL 

5'6\6} kmfO{n v8fu/L /fVg'kg]{df cnu cnu /fVg] u/]sf]n] v/Lb clen]v Joj:yfkg 

adhf]/ b]lvbf lgoddf pNn]v u/] adf]lhd Joj:yLt ?kn] v/Lb kmfO{n Joj:yfkg 

x'g'kg]{ b]lvG5 .  

 

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

 

7.  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 हनु े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   
8.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 

िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
१० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट 
पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ 
ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री कुमारी राधा ओझा तमति २०७६।३ 
।१० गिे रु३७ करोड ६५ लाख ८९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति 
२०७६।३।३१। मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।६।८ मा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले 
िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

9.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् 
स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को 
प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, 
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बजेट िथा कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा 
कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा आगामी आतथाक वषापतछको 
थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा 
प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई 
उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा 
व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा 
कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

10.  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 । 

 

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

बजेट 
उपर्शषाक 

कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेश्रो चौमातसक 

आषाढ 
मर्हना 

चाल ुखचािफा  337477 52281 92531 192665 119979 

पूरँ्जगिखचाफा  85919 535 11661 73723 46944 

जम्मा 423397 52816 104193 266388 166922 

प्रतिशि 100 % 12.47 % 24.61 % 62.92 % 33.94 % 

 नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.४२३३९६८४२।२७ तनकासा 
भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु. ५२८१६०८२।५१अथााि १२।४७ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
रु.१०४१९३०८४।२३ अथााि २४।६१ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु.२६३३८७६७५।५४ 

अथााि.६२।९२प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी न ै आषाढ मर्हनामा मार 
रु.१६६९२२३३०।२४ अथााि ३३।९४प्रतिशि 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 क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

क्र.स क्षरे बजेट खचा 

खचा प्रतिशि 

जम्मा खचाको 
िलुनामा 

१ आतथाक र्वकास २७७१०००० १८७३०७१८।५५ ६७.६ ० 

२ पूवााधार र्वकास ११५२३५३८०।८० ६८५६७१११।६२ ५९.५० 

३ सामार्जक र्वकास ३४४७६४३७०।६० २७५५१८१८८।3 ७९.९२ 
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४ बािावरर् िथा र्वकास  ५००००।०० ४७४७४।०० ९४.९५ 

५ संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह र 
सशुासन  

७३४६४५०।०० ४०९११९८।६८ ५५.६९ 

६ अन्र् कार्ाालर् संचालन िथा 
प्रशासतनक 

६१८०७०००।०० ५६४७२१५१।१३ ९१.३७ 

जम्मा ५५६९१३२०१।०० ४२३४२६८४२।३ ७६.०१ 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सबैभन्दा बढी ९४.९५ प्रतिशि र 
घटीमा ५९.५० प्रतिशि रहेको छ । 

13.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्को चौमातसक प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन 
गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला स्िररर् िथा केर्न्द्रर् स्िरीर् र्र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको उर्ल्लखि 
ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको 
ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने कार्ाकारी, प्रार्वतधक कमाचारीलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 
 

 

 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 हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि सर्हि ६२ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि 
सर्हि ४५ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा 
व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् 
अतधकृि सर्हि १७ 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.  िलबी प्रतिबेदन : स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् िहअन्िगािका 
कमाचारीहरुको बार्षाक िलबी प्रतिबेदन आन्िरीक लेखापरीक्षकबाट पाररि गराई िलब खचा 
लेख्नपुनेमा कार्ाालर्ले पातलका अन्िरगािका (र्वषर्गि बाहेक) कमाचारीको िलबी प्रतिवेदन पाररि 
नगरी िलब खचा लेखेको छ ।  िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 
िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खचा लेख्नपुदाछ । 

 

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

 

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

वडा संखर्ा वड सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

९ ९ ६ ३  
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18.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा 
अनसुार तनर्म, तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था 
अनसुार . वटा ऐन,  वटा तनर्मावली र  बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ 
। र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ३ 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा १२८६ 

मतृ्र्दुिाा १५८ 

बसाईसराई दिाा ५० 

र्ववाह दिाा १५४ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा १ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक ममाि 
 

ग्राभेल सडक तनमाार् २ र्क.मी 
ग्राभेल सडक ममाि 

 

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

 

19.  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 गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाकी २४ र र्ो बषा थप भएको ० गरी कुल २४ र्ववाद दिाा भएकोमा ७ वटा मार 
फछ्र्र्ौट भई १७ बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट 
वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

20.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातसक समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर 
नगरपातलकाले र्स वषाको आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथा 
काननुमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

21.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच 
एवं आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आन्िरीक लेखापरीक्षर् शाखा गठन 
गनुापने व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक 
लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने 
संभावना रहन्छ । िसथा र्स नगरपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक 
कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोर्खम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  
22.  पदातधकारी सरु्वधा – सदुरुपर्िम 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 

 



8 

 

कारबाही शरुु गरेको तमति मातसक सरु्वधा बापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च 
अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनु ेगरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको 
छ । जसअनसुार सदुरुपर्िम 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  रु 

!$*##%)) खचा लेखेको देर्खन्छ । 
23.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा 

नगरसभाका सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनु े ब्र्वस्था अनसुार 
सदुरुपर्िम प्रदेश संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोर्जम रु 
४३४२५०।सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ । 
र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष. 
९ जना 

कार्ा
पातल
का 
सद
स्र् 
जना 

सभाका 
सदस्र् ३८ 

जना 

जम्मा 

बैठक भत्ता १२३५०। ११७००। ९६८००। 
 २१०४०० ३३१२५० 

र्ािार्ाि खचा २०००। २०००। १९०००। 
 ८०००। १०३००० 

जम्मा १४३५० १३७०० ११५८०० 
 २१८४०० ४३४२५०  

 

24.  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  रु.२३५०००। आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ। आतथाक सहार्िा खचा 
लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

25.  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.८५९१९४७१।०६ पूँजीगि 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 । 

 

26.  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 ६५०००००। आर् प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् 
गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु४८२५९९४।२८  अथााि अनमुान भन्दा  प्रतिशि 
२५.७५ आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान 
र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

27.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने  
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र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे 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 सव ैवडाहरुमा पतन स्वचातलि 
प्रर्ातल जडान गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा 
व्र्र्क्तहरुले 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 । 

28.  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 सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि ६ वटा 
वडाले संकलन गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला 
गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनुे गरी राजश्व रकम बैक दार्खला 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 । वडा कार्ाालर्हरुले तनम्नानसुार संकलन गरेको भतनएको राजस्व समेि पातलकामा के 
कुन तमतिमा दार्खला भएको भनी दर्खलाको प्रमार्ा पेश हनु सकेन 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
29.  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 स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता 
सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगर कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्बाट सहमति तलएको पाइएन ।  

 

30.  सव कन्याक्टरबाट काम गराएको : सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को 
उपतनर्म १० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने 
र कुनै तनमाार् व्र्वसार्ी वा सव कन्कक्टरबाट काम गराउन सर्कने छैन भन्न ेउल्लेख छ । 
देहार्का उपभोक्ता सतमतिले  आफै गने गरी सम्झौिा गरेको काम  देहार्का तनमाार् 
व्र्ावसार्ीबाट काम गराएको देर्खर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराइ 
भकु्तानी भएको रु ३३८६६६८। तनर्तमि हनु ुपने रु   

उपभोक्ताको नाम भकु्तानी रकम तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम भकु्तानी रकम 

र्वशालपरु मा र्व र्फल्ड तनमाार् उ स १४२३९५। जर् कैपल बाबा खदु्रा पसल वजरंग 

कन्सट्रक्सन 

१७३०४८। 

एकेकाडा ढर्ौन सडक उ स ४६९३७३। ग्वालेक तनमाार् सेवा ४७५०००। 

 

 

 

 

 

 

३३,८६,६६८। 
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वागोड लेक सडक ३०६२२८। ओजस्वी कन्सटक्सन कम्पनी प्रा ली ४२९०००। 

मौरीइजर वतथिँङ्ग सेन्टर सडक ३८००००। गंगेश्वर तनमाार् सेवा ३७८५५०। 

हरडा खान तसम देगडा सडक ११४८७६२ गंगेश्वर तनमाार् सेवा ११४८०८०। 

नगर स्टेतडर्म र्फल्ड कर्टङ्ग ९४००००। एस के तनमाार् सेवा ९४००००। 

जम्मा ३३८६६६८    
 सशिा कार्ाक्रमिफा   

31.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी 
अनसुार र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह 
अन्िगाि र्वतभन्न िहका  ४५ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था 
एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।  

तस. 
नं. 

र्वद्यालर्को नाम र्शक्षक 
दरबन्दी 

पदपूतिा पदपूतिा मध्रे् करार र्वद्याथी संखर्ा 

1 श्री मर्र्लेक मा  .र्व.  26 13 13 1122 

2 श्री र्वशालपरु मा .र्व .  11 6 5 418 

3 श्री दगुाा आ . र्व. 3 3 0 168 

4 श्री र्शिलपरु मा  .र्व .  8 4 4 378 

5 श्री तसंगापरु आ  .र्व .  2 0 2 110 

6 श्री कमलपरु मा .तब .  5 3 2 397 

7 श्री जनचेिना आ .र्व .  2 0 2 140 

8 श्री जगिम्बा मा  .र्व.  6 3 3 233 

9 श्री केदारेश्वोर आ  .र्व .  1 0 1 51 

10 श्री दगुाा मा  .र्व .  10 7 3 484 

11 श्री नरेज्र्ोति आ .र्व.  2 1 1 78 

12 श्री गंगेश्वोर आ  .र्व .  2 0 2 145 

13 श्री र्शव आ . र्व . 6 2 4 201 

14 श्री भरिपरु मा .तब.   7 5 2 372 

15 श्री कोल्िाडा आ .र्व  2 0 2 95 

16 श्री शारदा आ . र्व . 3 3 0 154 

17 श्री चन्दनपरु आ  .र्व.  2 0 2 82 

18 श्री चंद्रपरु आ .र्व .  3 3 0 198 

19 श्री र्शवसंकर आ  .र्व .  2 0 2 50 

20 श्री लक्ष्मीपरु आ  .र्व .  4 4 0 154 

21 श्री सतुनलपरु आ  .र्व.  2 1 1 58 

22 श्री र्शर्द्ेश्वोर आ .र्व .  2 0 2 86 

23 श्री धमाघर मा  .र्व.   13 6 7 514 

24 श्री जनचेिना आ .र्व .  2 2 0 58 

25 श्री शार्न्ि प्रकाश आ .र्व.  3 2 1 107 

26 श्री र्प्रतिपरु मा  .र्व.  8 3 5 253 

27 श्री पिृीपरु आ .र्व .  1 1 0 33 

28 श्री शदुसान मा  .र्व .  4 2 2 182 

29 श्री केदारेश्वोर मा  .र्व.  17 14 3 426 

30 श्री र्वजर्परु मा  .र्व .  14 11 3 385 

31 श्री केदार आ .र्व .  3 1 2 171 

32 श्री कोटेश्वोर आ .र्व.  3 3 0 150 

33 श्री भतूमराज आ .र्व .  3 0 2 32 

34 श्री नवज्र्ोति आ .र्व .  0 0 0 43 

35 श्री तनलपाल आ .र्व .  2 0 2 123 

36 श्री केदार आ .र्व .  0 0 0 34 
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37 श्री जनचेिना आ .र्व .  0 0 0 31 

38 श्री ननैेश्वोरी आ  .र्व.  0 0 0 27 

39 श्री सनुौलो आ. र्व . 0 0 0 32 

40 श्री लक्ष्मीपरु आ  .र्व .  3 2 1 57 

41 श्री गोपान्चल आ .र्व .  3 1 2 50 

42 श्री सरस्वति आ .र्व .  2 0 2 116 

43 श्री ग्वाल्लेक आ .र्व .  2 2 0 72 

44 श्री भवुनेश्वोर आ .र्व .   2 0 2 73 

45 श्री भावातनस्थान आ  .र्व.  3 3 0 63 

दरबन्दी बमोर्जम र्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 
32.  ददवा खाजा बढी तनकासा – सामदुर्र्क र्वद्यालर्मा ददवा खाजा मापदण्ड िथा कार्ाक्रम 

सहजीकरर् परु्स्िका २०७६ अनसुार र्स नगरपलीका अन्िगािका ४५ सामदुर्र्क र्वधालर्का 
वाल र्वकास देखी ५ कक्षा सम्म अध्र्र्न गने र्वधाथीहरुका लातग दैतनक रु १५। का दरले 
ददवा खाजा प्रदन गने व्र्वस्था गररएको छ । सोही वमोर्जम र्ो वषा तनम्न र्वधालर्हरुलाइ ददवा 
खाजा वापिको भकु्तानी ददएकोमा कार्ाालर्ले सो भकु्तानीको गर्ना र्ववरर् संलग्न गरेको पाइएन 
। भने सम्वर्न्धि र्वधालर्ले पेश गरेको माग फारमलाइ आधार मान्दा पतन सो माग फाराम 
अनसुारको रकम सग भकु्तानी रकम तभडेको पाइएन । साथै केही र्वधालर्हरुको माग फाराम 
पतन सलग्न नभएको र कार्ाालर्ले गर्ाना गरेको र्ववरर् पतन सलग्न भएको पाइएन। प्रमार्ा 
वेगर भकु्तानी भएको तनम्न र्वधालर्को ददवा खाजा वापिको रकमको प्रमार् पेश गनुा पने अन्र्था 
असलु गनुा पने रु. 

तस. 
नं. 

र्वद्यालर्को नाम भकु्तानी ददएको 
रकम 

माग पारम 
अनसुार हनु े

रकम 

वढी तनकासा 
ददएको रकम  

1 श्री मर्र्लेक मा  .र्व.  ८२३५०. ३९३३०. ४३०२०. 

२ श्री दगुाा आ . र्व. ७१०५५. ३८२९५. ३५७६०. 

३ श्री तसंगापरु आ  .र्व .  ७३४४०. ३६७२०. ३६७२०. 

४ श्री जनचेिना आ .र्व .  ८३५६५. ३५६५०. ४७९१५. 

५ श्री दगुाा मा  .र्व .  ६९५२५. ६५८०५. ३७२०. 

६ श्री नरेज्र्ोति आ .र्व.  ५०७९०. २४१५०. २६६४०. 

७ श्री गंगेश्वोर आ  .र्व .  ६८३८५. ३३४६५. ३४९२०. 

८ श्री र्शव आ . र्व . ८२५३०. ७११६०. ११३७०. 

९ श्री कोल्िाडा आ .र्व  ८००४०. ० ८००४०. 

१० श्री शारदा आ . र्व . ६५४९०. ६२१७५. ३३१५. 

११ श्री चन्दनपरु आ  .र्व.  ५२३०५. ५०२९५. २०१०. 

१२ श्री र्शवसंकर आ  .र्व .  २९६१०. १४४९०. १५१२०. 

१३ श्री लक्ष्मीपरु आ  .र्व .  १०१५६५ ० १०१५६५ 

१४ श्री र्शर्द्ेश्वोर आ .र्व .  ४३००५. २१०४५. २१९६०. 

१५ श्री धमाघर मा  .र्व.   ६६६४५. ६२८३५. ३८१०. 

१६ श्री जनचेिना आ .र्व .  २६३२५. ० २६३२५ 

१७ श्री र्वजर्परु मा  .र्व .  ६४३९५. २४७९५. ३९६००. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

७७४७७५। 
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१८ श्री कोटेश्वोर आ .र्व.  ६२७७५. ० ६२७७५. 

१९ श्री भतूमराज आ .र्व .  १६१००. ० १६१००. 

२० श्री नवज्र्ोति आ .र्व .  ६३५८५. ० ६३५८५. 

२१ श्री तनलपाल आ .र्व .  ९५८५०. ४८४६५. ४७३८५. 

२२ श्री केदार आ .र्व .  २०८२०. ९६६०. १११६०. 

२३ श्री जनचेिना आ .र्व .  २५७८५. १२८२५. १२९६०. 

२४ श्री ननैेश्वोरी आ  .र्व.  १७६२५. ८६२५. ९०००. 

२५ श्री भावातनस्थान आ  .र्व.  ३३३९०. १५३९०. १८०००. 

 जम्मा   ७७४७७५.  
33.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 

प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 
प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम नगरपातलकाले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी 
प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ। कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग औजार खररद भएको, 
खररद भएको औजारहरुको र्जन्सी दार्खला नभएको, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना 
छनौट भएका छन ्। साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप 
लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
वडाहरुमा खानेपानी  िथा सरसफाइ कुलो  तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स 
वषा ३३१ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.५४८३२८१। खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई 
२५ ददनदेर्ख ५२ 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 सृजाना भएको देर्खंदैन । 

 

 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   
34.  नतिजामखुी र्ोजनाः- छनौट भएका र्ोजनाले अपेर्क्षि नतिजा प्राप् ि हनुपुदाछ । नगरपातलकाले 

छनौट गरेको धापावली खानेपानी टंकी तनमाार् गना उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गरी रु. 
१५६७७०/- भकु्तानी गरेकोमा टंकी सम्म पानी ल्र्ाउने िथा र्विरर् च्र्ानलहरु बनाएको िथा 
बनाउने कार्ाहरु समेि भएको पाईएन । पानीको महुान तबबादको कारर् र्विरर् च्र्ानलहरु 
फरक परेको भन् न ेमौखीक जवाफ लेखापरीक्षर्को क्रममा पाईर्ो ।  कुनै पतन र्ोजना संचालन 
हनुपुवुा संभार्वि र्ववादको तनरुपर् गरी लगानीको नतिजा ददने गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाान्वर्न 
हनुपुने देर्खन्छ । र्स र्ोजना सम्बन्धमा र्ोजना तसफाररस, छनौट िथा कार्ाान्वर्न गने र्जम्मेवार 
बनाउन ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!%^&&) ÷– 

३४.१ सडक बोडाः- सडक बोडा िफा  र्ो बषा रु. ४०६०२६८.४०/- खचा भएकोमा सडक बोडाबाट रु. 
२९९९९९९.६६/- र बाँर्क रु. १०६०२८६.७४/- नरगपातलका िफा बाट भकु्तानी भएको छ 
। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार छन ्। 

 

35.  पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिाः- सम्झौिाको शिा नं. ६.४ मा सम्झौिा अवधीमा कार्ा सम्पन् न नभएका 
सम्झौिा सम्मको दैतनक ०.०५ प्रतिशन वा बढीमा १० प्रतिशि मध्रे् जनु घटी हनु्छ सो रकम 
पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिा असलु गने उल्लेख छ । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि तनम्नानसुार ६ तनमाार् 
व्र्वासार्ी सँग २०७६।०२।०६ मा २०७६।०३।१५ तभर कार्ा सम्पन् न हनुे गरी सम्झौिा 
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भएकोमा २०७६।०३।३० मा कार्ा सम्पन् न भई १५ ददन र्ढला कार्ा सम्पन् न भएको पाईर्ो । 
र्सरी र्ढला कार्ा सम्पन् न गरेकोले सम्झौिा अनसुार पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु हनुपुने रु.  

तस.नं.  कार्ाको र्ववरर् तनमाार् 

व्र्वसार्ी 
म.ुअ.  
कर  
बाहेक सम्झौिा 
रकम रू. 

असलु हनुपुने 

पूवा ,तनधााररि 

क्षतिपूिी रू. 

१ काडा बजार – लामालेक 

सडक ममाि  
र्कशोर  
तनमाां सेवा 

९९७५३३ ७४८१/_ 

२ तिन जोनाा – हरड 

खाना सडक ममाि 

कोल्िडी सडक ममाि 

गंगेश् वर बिेाल 

तनमाार् सेवा 
५२२४७८/- ३९५६/_ 

३ हरडाखान –  
तसमदोगडा सडक ममाि 

शाही  
तनमाार् सेवा 

३८७५६६/- २९०७/- 

४ सलेना ररठेगाडा  
दगुाास्थान सडक ममाि 

बजरंग 

कन्स्ट्रक्सन 

१०५२२०७/_ ७८९२/- 

५ घरेल ु– जकुा  सडक ममाि मेलौली 
तनमाां सेवा 

३७२००९/_ २९९०/_ 

६ स्वाखानी नेरज्र्ोिी 
चापाँगाँउ सडक 

पंचेश् वर तनमाार् 

सेवा 
३४१४४२/- २५६१/- 

जम्मा २७७८७/-  

२७७८७/- 

३६ सूनार्ा लघ ुजलर्वद्दुि ्आर्ोजनाः- परामशादािा ग्रटे नेपाल प्रा.ली. बाट िर्ार भई अक्टोबर १६, 
२०१६ मा स्वीकृि र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) अनसुार उक्त समर्मा रु. 
५५१३१०६७/- लागि अनसुारको सूनार्ा लघ ुजलर्वद्दुि ्आर्ोजना मा र्ो बषा उपभोक्ता सतमति 
माफा ि कार्ा गने गरी स्थानीर् र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (संघीर् सरकार) िफा बाट रु. 
२९३६१६१.४० को लगि अनमुान स्वीकृि गरी झण्डै २०० तमटर नहर तनमाार्को कार्ा गरी 
रु २३,७५,००० भकु्तानी गरेको छ भन े आ.व. ०७५।७६ मा स्वीकृि रु ८०,००,००० 
लागि अनमुानको कामको लागी रु. ४२११७३१.४२ ठेक्का माफा ि तनमाार् व्र्वसार्ी भतुमराज 
कन्सट्रक्सनले दोश्रो चाल ुर्वल सम्म रु ३५,४२,२४३।८२ भकु्तानी भएको छ भने िेश्रो िथा 
अर्न्िम र्वल वापि भकु्तानी ददने भएको छ भने उक्त अर्न्िम तबल बापि भकु्तानी ददन बाँर्क रु. 
५२४८८३/-  समेि ४०६७१२६. ८२ खचा भएको देर्खन्छ । कन्सट्रक्सनले दोस्रो चाल ु
तबल सम्म रु. ३५४२२४३.८२ भकु्तानी भई सेटतलन वेररन र हेड रेस प्र्ानल तनमाार् गरेको 
पाईर्ो । उक्त आर्ोजनामा अन्र् एजेन्सी वा तड.र्प.आर. स्वीकृि पछी हाल सम्म भएको खचा 
देर्खने र्ववरर् र्स कार्ाालर्मा रहेको पाईएन । स्वीकृि तड.र्प.आर. बमोर्जम गनुापने कामको 
लागि अनमुान अद्दावधीक गरी बह ु बर्षार् गरुु र्ोजना / खररद गरुुर्ोजना स्वीकृि गरी 
प्रतिस्प्रधात् मक र तमिव्र्र्ी रुपमा कार्ा हनुपुनेमा आर्ोजनाको स्वीकृि तड.र्प.आर. बमोर्जम को 
कार्ा खण्ड/ खण्ड गरी केही खण्ड उपभोक्ता सतमति िथा केही खण्ड उपभोक्ता सतमति िथा 
केही खण्ड ठेक्का माफा ि भएको छ । र्स सम्बन्धमा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा 
तनम्नानसुार छन ्। 

 

३६.१ तड.र्प.आर. बमोर्जम बहबुर्षार् गरुुर्ोजना स्वीकृि गरी स्रोि सतुनर्िििा गरेर बहबुषीर् खररद 
र्ोजना बनाई सोही बमोर्जम प्रतिस्प्रधात्मक रुपमा तनमाार् कार्ा हनुपुनेमा गरुुर्ोजना र्स्वकृि िथा 
सतुनश् चििा वेगर समग्र कार्ालाई खण्ड खण्डमा खण्डीकरर् गरी कुनै खण्डमा उपभोक्ता 
सतमतिबाट कार्ा हुँदा काममा दोहोरोपना पना सक्ने , आर्ोजना सम्भाव्र्िाको सतुनिििा नभई 
गरेको लगानीको प्रतिबर्द्िा प्राप् िी नहनुे देर्खन्छ । िसथा श्रोि सतुनिििा गरेर प्रतिस्पधाा र 
तमिव्र्र्ी रुपमा कार्ा सम्पन् न हनुेगरी आर्ोजना व्र्वस्थापन िथा कार्ाान्वर्र्न हनु ुपदाछ । 

 

३६.२ आर्ोजनाको तड.र्प.आर. स्वीकृि पछी भएका खचाहरु समेि देखीन े गरी अतभलेख व्र्वस्थापन  
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नभएकोले उक्त खचाहरु देर्खने गरी अतभलेख राखी अन्र् तनकार्बाट (संघ/प्रदेश अन्िगािका) हनुे 
कार्ामा समेि समन्वर् हनुपुदाछ । 

३६.३ आ.व. २०७५।०७६ मा भएको ठेक्का व्र्वस्थापन अनसुार लागि अनमुानको रु. 
८०,००,०००/_ िलुनामा ४७.३५ प्रतिशिले घटी कबोलमा तनमाार् व्र्वसार्ी भतुमराज समैजी 
तनमाार् सेवा बाट सम्झौिा भएकोमा सोही कार्ाको अको खण्डमा नहरको काममा उपभोक्ता सतमति 
बाट लागि अनमुानकै दरमा कार्ा भएको देर्खन्छ ।रु. ३०९२०९४.०४ को कार्ालाई रु. 
२३७५०००/- भकु्तानी २३.१९ प्रतिशि भएको अवस्थामा १५ प्रतिशि ओभरहेड र २३.१९ 
प्रतिशि जनसहभागीिाको लागिलाई घटाउदा समेि उपभोक्ता सतमति बाट भएको कार्ा ९.१६ 
प्रतिशि हनुे रु. २८३२३६/- बढी ब्र्भार पने देखीएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२,८३,२३६/- 
३६.४ आ.व. २०७५।०७६ मा उपभोक्ता सतमति सँग  कार्ा गने गरी सम्झौिा भई रु. ३८२०००/-  

(उपभोक्ता सतमति अध्र्क्ष देवराज जोशी) पेश्की लगेकोमा उक्त पेश्कीको काम भई फछार्ौट् 
भएको देर्खदैँन । पेश्की लगी काम नगने सँग सरकारी बाँर्क सरह असलु गरी पेश् की फछार्ौट् 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

३८२०००/-   
३७ आइटम भेररएसन- सावाजनीक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म बमोर्जम २५ प्रतिशि भन्दा 

बढी आइटम भेररएसन देर्ख प्रदान गना नहनुे उल्लेख भएकोमा कार्ाालर्ले तनम्न ठेक्कामा २५ 
भन्दा बढी आइटम भेररएसन भएकोमा प्रार्वतधक पषु्टाई सर्हि भेररएसन स्वीकृि नभएको पाईर्ो । 
र्समा केही उदाहरर्हरु तनम्नानसुार छन ्। 

तस  

नं. 
र्ोजन 

को 
काम 

तनमाार् 

व्र्वसार्ी 
आइटम इकाई र्व व क्रू् 

पररमार् 

खदु काम  भेररएशन 
प्रतिशि 

प्रतिशि 

१ लामाले
क 

खतलड 

तििाबै 

सडक 

प्रमोद 

कन्सट्रस्न 

सफाई  
कार्ा 

व तम ३३१८ ६१५० ८५.३५ २६.७९ 

सडक 

खन् न े
घ तम ७३०६२ २९१९३ ६०० ३८.५४ 

 घ तम ७४० १२७१६ ६१७ ९४ 

 घ तम
 ४६.२४ ४२३३ 

 १६४.५ 

फाउन्डसन 

बनाउन े
घ तम

 ४२५६ - १०० ४७ 

 

 

३७.१ र्व.ओ क्रू् िर्ारी गदाा स्वीकृि तड र्प आर वमोर्जम नभएको तड र्प आरमा नरम चट्टान ४० 
प्रतिशि कडा चट्टान ५ प्रतिशि ढंुगा माटो तमतसएको ५० प्रतिशि भएकोमा लागि अनमुान गदाा 
फरक पारेको छ भने सडकको औसि चौडाइ ३ तमटर रहेको देर्खन्छ । र्स वाट ट्रर्ाक ओपन 
भएको उक्त सडकमा सावाजतनक सवारी साधन गडुन सक्ने अवस्था देर्खदैन ।  

 

३७.२ र्व.ओ क्रू् आइटममा तनर्मानसुार २५ प्रतिशि भन्दा वर्ढ भेररएशन भएकोमा प्रार्वतधक पषु्टर्ाइ 
समेि भेररएशन आदेश स्वीकृि भएको नदेर्खएकोले उल्लेर्खि आइटममा भएको भेररएशन स्वीकृि 
हनु ुपदाछ ।  

 

३७.३ कुनै पतन स्टक्चरको काम नै नहनुे अवस्थामा स्टक्चरको जग खन्ने कामको लातग र्व व क्रू् मा 
४२५६ घ तम आइटम राखी काम नै नभएको देर्खन्छ । र्स अवस्थाले स्वीकृि तड पी आर र 
लागि अनमुान िर्ारी िथा र्व व क्रू्मा पररमार् र्वश्लशेर् गने काममा पतन िादम्र्िा देर्खदैन । 
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३८ अर्फस तबल्डीङ्गमा िला थपः- २०७७।०३।०१ मा कार्ा सम्पन् न गने गरी तनमाार् व्र्वसार्ी 
न्र् ुहनुैनाथ तनमाार् व्र्वसार्ी न्र् ुहनुैनाथ तनमाार् सेवा सँग २०७६।११।०७ सम्झौिा भएकोमा 
उक्त ठेक् काको सम्बन्धी कार्ा गना  म.ुअ. कर समेि रु. १३१७२५५१.७१ लागि अनमुान 
स्वीकृि भएको कार्ाालर् भवनको िला थप  म्र्ाद नगर कार्ापातलकाको तमति 
२०७७।०४।३२ को तनर्ार्ले ६ मर्हना (२०७७।१०।३२) सम्म म्र्ाद थप भएको पाइर्ो 
। र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनः  

 

३८.१ NCC बैकं बाट जारी भएको अग्रीम पेश्की जमानि को म्र्ाद अगस्ट २, २०२० मा समाप् ि 
भएको िर तनजलाई ददएको पेश् की रु. १३,३६०००/- फछार्ौट हनु बाँर्क देर्खन्छ भने तनमाार् 
व्र्वसार्ी कार्ाालर्मा पररचातलि नभएको अवस्था छ । िसथा जमानि बापिको रकम असलु गरी 
पेश्की फछार्ौट हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

१३३६०००/- 
 

38.2 नगर कार्ापातलकाको कम्पाउन्डमा तनमाार् सामाग्री र्रिर छररएको िर तनमाार् व्र्वसार्ीले काम 
रोकेको अवस्था देखीएकोले सेवा प्रवाह र कार्ाालर्को सौन्दर्ामा समेि असर परेकोले पातलकाले 
पहल गरी र्थातसघ्र तनमाार् सम्पन्न गनुापदाछ । 

 

३९ व्र्ापाररक भवन तनमाार्ः- नगरपातलकाको व्र्ापारीक भवन तनमाार् गना तनमाार् व्र्वसार्ी M.K. 

र्वल्डसा एण्ड कन्सट्रक्सन न्रू् केदार जे.भी. सँग म.ुअ. कर र प्रोतभजनल सम्म समेि रु.  
१९२७८३९७.४३ मा २०७८।०५।२० मा कार्ा सम्पन् न गने गरी २०७६।११।२० मा 
सम्झौिा भएको छ । र्स सम्बन्धमा देर्खइका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्। 

 

३९.1 तनमाार् व्र्वसार्ीले NCC  बैङ्क बाट जनवरी १०, २०२१ सम्म म्र्ाद भएको अतग्रम जमानि को 
आधारमा रु. ३०,००,०००/- पेश् की ददएकोमा पेश् की फछार्ौट िथा जमानिको म्र्ाद थप 
गरेको नदेर्खएकाले उक्त पेश्की रकम असलु गरी फछार्ौट हनुपुने रु.  

 

 

 

३०,००,०००/- 
३९.२ उक्त भवन तनमाार् गना M.K. र्वल्डसाको ७०प्रतिशि र श्रीकेदार दोगडाको ३० प्रतिशि शेर्र रहने 

गरी संर्कु्त रुपमा सम्झौिा भएको र मलु पाटानरलाई अर्खिर्ारी ददएकोमा कार्ाक्षेरमा दोस्रो 
पाटानरले काम गरेको देखीएकोले Standard Bid document  मा उल्लेख गरे बमोर्जमको र्ोग्र्िा 
र कार्ाक्षेरमा उक्त र्ोजनाको उपर्ोग नहदुाँ कामको गरु्स्िर र दक्षिामा असर पने देर्खन्छ । 
िसथा तलड पाटानर sfo{If]qdf pkl:yt eO{ :k]lzs]zg adf]lhdsf] u'0f:t/Lo sfo{ tf]lsPsf] 

Dofb leq ;DkGg x'g'kb{5 . u'0f:t/Lo sfo{ ug{ u'0f:t/ cfZj:ttf of]hgf -QAP_ k]z 

gePsf] k]z ug{ nufO{ ;f]lx adf]lhd u'0f:t/ lgoGq0f Joj:yf x'g'kg]{ b]lvG5 . 

 

३९.३ lgdf0f{sf] s|ddf /x]sf] pQm ejgsf] 9nfg ePsf] lkn/x? :ynut cjnsf]g ubf{ xgL 

sDa; b]lvPsf]n] To;nfO{ ;'wf/ ug{ nufpg'kg]{ pr b]lvG5 . 
 

39.4 7]Ssfsf] Dofb yk M ;Demf}tfsf] zt{ cg';f/ k'j{lgwf{l/t ;dodf sfo{;DkGg x'g'kb{5 . o; 

g=kf cGtu{t ;+rflnt !& 7]Ssfx?sf] Dofb gu/kflnsfsf] ldlt @)&&.$.#@ sf] lg0f{on] 

7]Ssfx?sf] Dofb Psd'i7 ?kdf yk ug]{ lg0f{o u/]sf]df s'g 7]Ssfsf] Dofb slt cjlw yk 

u/]sf] xf] ;f] sf/0f / lgodfg';f/sf] lgj]bg ;+nUg u/]sf] 5}g eg] sfo{;Dkfbg hdfgtsf] 

Dofb yk ;d]t ePsf] 5}g . 

 

40.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा 
गदाा पूँजीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना 
सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । पातलकाबाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम 
खचाबाट ५ प्रतिशि का दरले कट्टी गने गरेको भएिा पतन कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा 
कन्टीन्जेन्सी खचाको अतभलेख नराखेकोले र्सको र्वश्लेशर् गना सर्कएन ।  
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41.  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 गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि 
कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी सच्र्ाउन ेदार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन 
िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ, 
तडजाइन िथा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन । 

 

42.  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 ।  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

44.  ;fdflhs ;'/Ifftkm{ M ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw @)&@ sf] kl/ifb\ $ 

sf] !^ -v_ cg';f/ eQf ljt/0f ubf{ ;DalGwt JolQmnfO{ dfq ljt/0f ug'{ kg]{ jf lghsf] 

JolQmut gfddf a}+sdf vf]lNfPsf] ;fdflhd ;'/Iff ljz]if art vftfdf pNn]lvt Dofb 

leq hDdf u/Llbg'kg]{5 . cGo JolQmnfO{ ljt/0f u/]sf] kfOPdf o;/L ljt/0f ug]{ / /sd 

a'em\g] b'j}nfO{ k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxL x'g] pNn]v 5  . sfof{non] lgDgfg';f/sf] 

j8fdf eQmf ljt/0f ubf{ d[To' eO{ nut s§f ug'{kg]{ nfeu|fxLnfO{ ;d]t lgDgfg';f/sf] 

rf}dfl;sdf e'QmfgL u/]sfn]] ;DalGwt JolQmnfO{ lhDd]jf/ agfO{ c;'n ug'{kg]{ ?= 

j8f g+= gfd eQf k|sf/ a9L /sd s}lkmot 

1 hf]lu rGb h]i7 gfu/Ls  9000.00 bf];|f] rf}dfl;s 

1 df]xg l;+x g]uL h]i7 gfu/Ls 9000.00 bf];|f] rf}dfl;s 

1 df]xg l;+x g]uL h]i7 gfu/Ls 12000.00 t];|f] rf}dfl;s 

1 axfb'/ l;+x gfos  h]i7 gfu/Ls 6000.00 bf];|f] rf}dfl;s 

1 OGb| l;+x gfos h]i7 gfu/Ls 12000.00 k|yd rf}dfl;s 

1 OGb| l;+x gfos h]i7 gfu/Ls 12000.00 bf];|f] rf}dfl;s 
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1 OGb| l;+x gfos h]i7 gfu/Ls 12000.00 t];|f] rf}dfl;s 

7 k|tfk l;+x /fjt h]i7 gfu/Ls 3000.00 t];|f] rf}dfl;s 

4 xhf/L rGb  h]i7 gfu/Ls 12000.00 t];|f] rf}dfl;s 

1 kfj{lt bofn  blnt afnaflnsf  1600.00 k|yd rf}dfl;s 

1 wf}nL gfos ljwjf eQf 8000.00 t];|f] rf}dfl;s 

1 /fd l;+x gfos h]i7 gfu/Ls 12000.00 t];|f] rf}dfl;s 

1 cGhnL bofn  blnt afnaflnsf  1600.00 t];|f] rf}dfl;s 

1 kfj{lt bofn  blnt afnaflnsf  1600.00 t];|f] rf}dfl;s 

2 lszf]/ /fd sfdL  blnt afnaflnsf  1600.00 k|yd rf}dfl;s 

2 lszf]/ /fd ;fsL{ blnt afnaflnsf  1600.00 bf];|f] rf}dfl;s 

2 lblksf nf]xf/  blnt afnaflnsf  1600.00 bf];|f] rf}dfl;s 

4 u+uf nf]xf/  blnt afnaflnsf  1600.00 k|yd rf}dfl;s 

5 k|ljg ;fsL{  blnt afnaflnsf  800.00 t];|f] rf}dfl;s 

7 s/0f la=s  blnt afnaflnsf  800.00 k|yd rf}dfl;s 

hDdf 119800.00   
45.  ;dflhs ;'/Iff sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw @)&@ sf] kl/R5]b & df a}+s dfkm{t eQf 

ljt/0f ug'{kg]{ Joj:yf 5 . gu/kflnsfn] of] jif{ ? ^ s/f]8 (! nfv ^@ xhf/ ;fdflhs 

;'/Iff eQmf ljt/0f u/]sf]df sfo{ljlwsf] Joj:yf cg';f/ a}+s dfkm{t eQf ljt/0f u/]sf] 

kfOPg . sfo{ljlwdf ePsf] Joj:yf cg';f/ ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f ug{ kflnsfn] 

Wofg lbg'kb{5 .  

 

46.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १६(घ) बैर्कङ प्रर्ाली माफा ि 
सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्मा नगइसकेको स्थानीर् िहको हकमा सम्बर्न्धि वडा सतमतिको 
रोहवरमा भत्ता रकम र्विरर् गनुापनेछ । 

 

47.  a9L Jooef/ M ;fj{hlgs vl/b P]g,@)^# sf] k|:tjfgfdf ;fj{hlgs vl/b k|ls|ofdf 

ldtJooL tyf ljj]sk'0f{ 9+uaf6 ;fj{hlgs vr{sf] clwstd  k|ltkmn xfl;n ug'{kg]{ 

pNn]v 5 . kflnsfn] ;]lg6/L Kof8 vl/b ug]{ sfo{df l;naGbL b/efpkq dfkm{t vl/b 

u/]sf] d'Nodf eGbf a9L Jooef/ x'g] u/L ;f]em} vl/b ug]{ sfo{ ;fj{hlgs vl/b P]gsf] dd{ 

ljkl/t a9L Jooef/ k/]sf] ?  

;Knfo;{  lznaGbL 

b/efpkqsf] 

b/  

;f]em} vl/bsf] 

b/  

a9L b/  kl/df0

f

  

/sd  

o'lge;{n nfOkm  

s]o/ k|f=ln  

#$=% ^(=&! #$=$! ^#@( @@$!)(=*( 

 

 

 

 

 

 

२२४१०९।८९ 

 कृर्ष / पश ुिफा   

48.  ;xefuL eQf M sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&% sf] &=!=!% df k|lzIffyL{ 5gf}6 u/L jf 

gu/L ;+rfng ul/Psf] h'g;'s} k|sf/sf] tflnd, uf]i6L sf] ;xefuLx?nfO{ ;xefuL eQf 

pknAw gu/fpg] eGg] Joj:yf 5 . kflnsfn] lgDgfg';f/sf] sfo{s|ddf lgb]{lzsf ljk/Lt 

;xeflu eQf vr{ n]v]sf] lgod;Ddt gb]lvPsf] ?  

uf]=ef]=g . ldlt  sfo{s|dsf] gfd  vr{ /sd  

32/77/1/10 ;/f]sf/jfnfx?;+u ! lbg] cGt/ls|of uf]i6L -s[lif_ 36000.00 

 cu'jf s[ifs tflnd 39000.00 

 pw3f6g ;qdf ;xeflu - cu'jf s[ifs tflnd _ 8000.00 

 hDdf 83000.00 
 

 

49.  ;xeflu oftoft vr{ M  sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&% sf] &=!=!% df ;xeflusf] cft] 

hft] vr{sf] ;DaGwdf ;fj{hlgs oftoft rNg] :yfgdf Go'gtd ef8f kfpg] / ;fj{hlgs 

oftoft grNg] :yfgdf cft]hft] u/L b'O{ lbg ;Ddsf] nflu ? @)) sf b/n] lbg'kg]{ 

Joj:yf 5 . kflnsfn] lgDgfg';f/sf] tflnddf lgb]{lzsf ljk/Lt ;xefuL oftoft vr{ 

n]v]sf] lgod;Ddt gkfOPsf] ?  

 

 

 

#),#)). 
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uf]=ef]=g . 

ldlt  

sfo{s|dsf] gfd  sfo{s|d 

ldlt  

;+Vof  e'QfgL 

b/  

a9L 

e'QfgL 

32/77/1/10 Ps lbg] kz' 

tflnd 

2076/12/1 25 500 7500 

32/77/1/10 Ps lbg] 

kz' tflnd 

2076/10/22 26 500 7800 

32/77/1/10 Ps lbg] 

kz' tflnd 

2076/8/4 26 500 7800 

57/77/3/23 Ps lbg] 

kz' tflnd 

2077/3/31 24 500 7200 

 hDdf    30300.00 
 

50.  d"No clej[l4 s/ s§L M– cfly{s ljw]os @)&^ n] d"No clej[l4 s/ P]g, @)%@ df u/]sf] 

;+zf]wgsf] Joj:y ;fy} d'No clej[l4 s/ lgodfjnL, @)%# df ePsf] @! cf}+ ;+zf]wgn] 

lgod ^-v_ kl5 ylkPsf] lgod ^-u_ df ;/sf/L lgsfo jf g]kfn ;/sf/sf] k""0f{ jf 

cf+lzs :jfldTj ePsf] ;+3 ;+:yfn] 7]Ssf ;+emf}tf jf s/f/ cGtu{t cfk"lt{ x'g] j:t' jf 

;]jf jf j:t' jf ;]jfsf] jfktsf] /sd ;DalGwt 7]s]bf/ jf cfk"lt{stf{nfO{ e'QmfgL ubf{ 

lghnfO{ e'QmfgL ug]{ s/ /sdsf] krf; k|ltztn] x'g cfpg] /sd lghsf] gfdaf6 

;DalGwt /fhZj lzif{sdf hDdf u/L afFsL /xg] s/ jfktsf] /sd dfq e'QmfgL ug'{kg]{ 

Joj:yf pNn]v ePsf]df lgDgfg';f/sf] e'QmfgLdf %)Ü n] x'g] d'=c=s/ /sd bflvnf 

gePsf]n] d'=c=s/ ;dfof]hg k]z x'g'kg]{ cGoyf bflvnf x'g'kg]{ ?= 

uf]=ef}=g+=÷ 

ldlt 

;]jf k|bfossf] 

gfd 

e'QmfgL 

/sd 

d'=c=s/ %) k|ltzt d'=c=s/ s§L 

ug'{kg]{ /sd 

433/77/3/2 ;'lj;' s]jng]6 k|f=ln 240000.00 31200 15600.00 

hDdf    15600.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!%,^)). 

51.  
sfof{no ;fdfg– ;fj{hlgs vl/b P]g,@)^# sf] bkmf % jdf]lhd ;fj{hlgs lgsfon] 

dfn;fdfg vl/b ;DjlGw sf/jfxL  z'? ug'{ cl3 ;DjlGwt ;fj{hlgs lgsfosf] vl/b 

OsfOjf6 vl/b dfu ;+sng ug'{kg]{ Joj:yf 5 . P]gsf] bkmf $) jdf]lhd jflif{s ?kdf 

@) nfv ;Ddsf]  dfn;fdfg vl/b ubf{ l;naGbL b/efpkqsf] dfWod ckgfpg' kg]{ 

Joj:yf 5 . t/ o; kflnsfjf6 ljleGg kmd{ tyf cfk"t{sjf6 ljleGg ldltdf ? !@ nfv 

&^ xhf/ sf] ( yfg Nofk6k /  % yfg 8]:s6k k6s k6s ;f]em} vl/b u/]sf] lgodfjnL 

;Ddt kfOPg .  

 

52.  सरकारी िथ सावाजतनक जग्गा संरक्षर्  ,उपर्ोग िथा हक  हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार स चाल 
ऐन  ,तलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी फा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपा२०७४ को द
सामदुार्र्क िथा सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख , ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स 

सम्वन्धमा तनम्नानसुार देर्खएको छ: 

 

52.१ पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पर्त्तको ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गरेकोअतभलेख 
खेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् रा

गनुा/गराउनु/। पदाछ अतभलेख राख नु  

 

 पेश्की बाकँी :    
53.  df]lanfOh]zg k]ZsL M ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !!# sf] pklgod -!_ 

df lgdf{0f Joj;foLnfO{ vl/b ;D´f}tfdf Joj:yf eP adf]lhd k]ZsL lbg ;lsg] pNn]v 

5 . pklgod -%_ df pQm k]ZsL ;D´f}tfdf pNn]v ePadf]lhd k|To]s /lgË lan af6 

s§f ug'{kg]{ ;d]t Joj:yf 5 . lgDg lgdf{0f Joj;foLnfO{ ;D´f}tf cg';f/ lbPsf] Dofb 

gf3]sf] k]ZsL cf=j= sf] cGTo ;Dd kmR5f}{6 gePsf]n] ;D´f}tf adf]lhd kmR5of}{6 x'g'kg{] 

?  

lgdf0f{ Joj;foLsf] gfd  k]ZsL /sd  Dofb ggf3]sf]  Dofb gf3]sf]  

न्र् ुहनुैनाथ तनमाार् सेवा १,३३६,००० १,३३६,०००  

न्र् ुहनुैनाथ तनमाार् सेवा २००,००० २००,००० 
 

तनशा एण्ड मतनषा तनमाार् सेवा १,०००,०००  १,०००,०००। 

तनशा एण्ड मतनषा तनमाार् सेवा १,०००,०००  १,०००,०००। 
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एम.के. तबल्डसा एण्ड कन्स्टक्सन न्रू् 
श्रीकेदार जे.भी. २,०००,००० 

 २,०००,०००। 

एम.के. तबल्डसा एण्ड कन्स्टक्सन न्रू् 
श्रीकेदार जे.भी. १,०००,००० 

 
१,०००,०००। 

न्र् ुहनुैनाथ तनमाार् सेवा २००,०००  २००,०००। 

प्रमेद कन्सट्रक्सन २,०००,०००  २,०००,०००। 

 जम्मा  ७,२००,०००।  
54.  sd{rf/L k]ZsL M cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL @)^$ sf] lgod &$ cg';f/ k]ZsL lbg] / 

k]ZsL km5«of}{6 ug]{ ;DaGwL Joj:yf 5 . sfof{non] b]xfosf] sd{rf/Lsf] e|d0f k]ZsL 

cfly{s jif{sf] cGTo;Dd  km5«of}{6 u/]sf] 5}g\ . lgodfjnLdf Joa:yf eP adf]lhd 

clanDaDofb gf3]sf] k]ZsL km5\of}{6 ug'{ kg]{ ? 

sd{rf/Lsf] gfd k]ZsL /sd Dofb ggf3]sf] Dofb gf3]sf] 

अर्जाि दत्त भटट ९०,०००  ९०,००० 

सरेुन्द्र दत्त भट्ट १०८००० १०८०००  

राज बहादरु चन्द १३२०००  १३२००० 

तनमाला बैज ४२,००० ४२,०००  
कैलाश चौधरी ६६,००० ६६,०००  
र्चन्िामर्र् भट्ट ४२,०००  ४२,००० 

मनोज न्र्ौपान े ९६,०००  ९६,००० 

अतनिा चन्द ६०,००० ६०,०००  
लोकराज जोशी ३६,०००  ३६,००० 

सरुि पाकी ४५५,२२५  ४५५,२२५ 

रोर्हि भट्ट ३००,०००  ३००,००० 

 जम्मा  ११५१२२५ 
 

 

 

११५१२२५। 

 ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod (&-#_ df pkef]Qmf ;ldlt ;Fu ;Demf}tfdf 

;fj{hlgs lgsfon] pkef]Qmf ;dLlt jf nfeu|fxL ;d'bfonfO{ pknAw u/fpg] k]ZsL /sd 

pNn]v ug'{kg{] Joj:yf 5 . cfly{s jif{sf] cGTo leq k]ZsL /sd Dofb gf3]sf] k]ZsL c;'n 

km5\of}{6 x'g'  kg]{ ?  

nfeu|fxLsf] gfd k]ZsL /sd Dofb ggf3]sf] Dofb gf3]sf] 

लामालेक पेल्र्ा तििाबै पर्ाटकीर् सडक 
खण्ड ख 

८,००,००० ८,००,००० 

 

अटर्ाल र नानीगाड झो.प,ु मेलौली 
नगरपातलका, बैिडी ७००,००० ७००,००० 

 

अटर्ाल र नानीगाड झो.प,ु मेलौली 
नगरपातलका, बैिडी ७००,००० ७००,००० 

 

पेल्र्ा लामालेक खानेपानी १५६,७५० १५६,७५० 
 

चम्कामाण्डौ घट्ट तनमाार् र्ोजना ५०,००० ५०,००० 
 

आर्ुाबैध अस्पिाल तनमाार् १५०,००० १५०,००० 
 

भोरीवटा डोजर खानेपानी र्ोजना ३००,००० ३००,००० 
 

धनाघाट धूङर्ाडी खानेपानी र्ोजना ९०,००० ९०,००० 
 

गैराखोला खा.पा. तनमाार् १५०,०००  १५०,००० 

थाम तसचाई र्ोजना १५०,००० १५०,०० 
 

खोप केन्द्र तनमार्ा ३५०,०००  ३५०,००० 

 जम्मा  ५००,००० 
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मेलौली नगरपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर्                                                                    अनसुचुी-१ 
2076/77 

 (रु.हजारमा) 
र्जल्ला स्थानीर् िह 

लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
र
क
म 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 

 बाकँी गिवषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ 

िथा 
प्रदेश 

अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 

रकम 

आन्िरर
क 

आर् 

अन्र्  

आर् 
जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

बैिडी मेलौली नगरपातलका 573079 

1733
5  51610 

37844
3 4743 4826 

9071
7 

57307
9 

33747
7 

8591
9 

3864
7 

46204
3 

11103
6 

 

 

बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार)                                            अनसुचुी-२ 

2076/77                   (रु.हजारमा) 
 

अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति                                                              अनसुचुी-३ 

2076/77             -?=xhf/df 

 

 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 

पेश 

नभएको 

राजश्व 

 लगि 

र्जम्मेवारी 
 नसारेको 

सोधभनां  
तलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

बैिडी 
मेलौली 
नगरपातलका 

50 15 17335 – – – 50 15 17335 3530 4164 790 – – 4954 1151 7700 8851 

 र्जल्ला 
 
 
 
  

स्थानीर् िह 

 
 
  

गि बषा 
 सम्मको 

 वाँकी 
 वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को  

लातग 

 अनरुोध 

 भइ 

 आएको 
 रकम 

संपरीक्षर्  

भएको रकम 

संपरीक्षर्  

गना नतमलेको 
 रकम 

कारवाही  

गना बाँकी 
 रकम 

गि  

वषासम्मको  
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
 थप रकम 

हाल  

सम्मको 
 वाँकी  

वेरुज ु

हाल   

सम्मको वाकँी 
 वेरुज ुमध्रे् 

 पेश्की 
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