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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी 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 र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश लेखापरीक्षण तनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. १२४ तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

महाजारगंज पातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कर्पलवस्ि ु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले कर्पलवस्ि ु नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ 
३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम 
सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  महाराजगंज नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१६ करोड ८३ लाख ६५ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् असलु गनुापने रू.१ करोड ५६ लाख ३५ हजार, प्रमाण कागजाि पेस 
गनुापने रू.४ करोड ३४ लाख ५० हजार, तनर्तमि गनुापने रू.४२ लाख १८ हजार र पेश्की रू.१० करोड ३६ लाख ५४ हजार रहेको छ ।पातलकाको 
गिवषा रु.८ करोड २१ लाख १२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.२५ करोड ४ लखा ७७ हजार रहेको छ । महाराजगंज नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. महाराजगंज नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै जानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी 
स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा 
हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभूिरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभूिरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भने हुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

                                                      
 

 (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

महाराजगंज नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
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अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कर्पलवस्ि ु ८२११२ ० ० ८२११२ ० १६८३६५ २५०४७७ 

 



आर्थिक कारोबारको स्थथति 

आर्थिक बर्ि: २०७७/७८ 

कार्ािलर् र स्थान : महाराजग ंज नगरपाललका, कपपलवस्तु , महाराजगंज नगरपाललका , कपपलवस्तु 
पद नाम कार्िकाल सुरु ममति कार्िकाल समाप्ि ममति 

कार्ािलर् प्रमुख रपवन्द्र प्रसाद चौधरी  २०७८-११-९ हाल सम्म कार्िरत 

कार्ािलर् प्रमुख Bed Prasad Kharel  २०७७-४-१ २०७८-१०-३ 

लेखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  २०७८-९-५ 

 

लेखा प्रमुख Dilip Kumar Singh  २०७७-४-१ २०७८-९-३० 

बेरुजु रकम १६८,३६५,४८७ 

स्थानीर् तह :  

 

गत बर्िको जजम्मेवारी  २१,५२,५७,०००  

आम्दानी खचि 
संघीर् सरकारबाट अनुदान ४४,८१,९२,००० चालु खचि ४१,५१,२८,०००  

प्रदेश सरकारबाट अनुदान ४,२८,६९,००० प ूँजीगत खचि ३७,१२,२८,०००  

राजश्व बाूँडफाूँट ११,४७,६०,००० पवत्तीर्/अन्द्र् व्र्वस्था २१,५२,२६,०००  

आन्द्तररक आर् २,०९,०८,००० 

  
 

अन्द्र् आर् १८,३३,५४,००० 

  
 

कुल आर् ८१,००,८३,००० कुल खचि १,००,१५,८२,०००  

बाूँकी मौज्दात २,३७,५७,०००   



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१  

  

पररचर् 

स्थानीर् नेततृ्वको पवकास गदै स्थानीर् शासन पद्धततलाई सुदृढ गरी स्थानीर् तहमा पवधातर्की, कार्िकाररणी र न्द्र्ातर्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागत गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स महाराजगंज नगरपाललकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररता, सह–अजस्तत्व र समन्द्वर्लाई प्रवद्िधन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभार्गता, उत्तरदातर्त्व, पारदलशिता सुतनजश्चत गरी नागररकलाई गुणस्तरीर् सेवा प्रदान गनुि महाराजगंज नगरपाललकाको 
उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपाललका अन्द्तगित ११ वडा, ५८ सभा सदस्र्, ११२.२१ वगि ककलोलमटर क्षेत्रफल तथा ५४८०० जनसंख्र्ा 
रहेको छ । 

 

२  

  

लेखापरीक्षणको उद्देश्र् 

स्थानीर् तहकाेे पवत्तीर् पववरण तथा कारोबारको तनर्लमतता तथा और्चत्र्को आधारमा परीक्षण गरी पवत्तीर् प्रततवेदन उपर 
उर्चत आश्वस्तता प्रदान गनुि पवत्तीर् लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । पवत्तीर् लेखापरीक्षणमा पेश भएको शे्रस्ता तथा आर्थिक 
कारोबारहरुको जोखखम पवश्लेर्ण, लेखापरीक्षण नीतत मानदण्ड, व्र्वस्थापन प्रतततनर्धत्वपत्र, लेखापरीक्षण मागिदशिन, व्र्वसातर्क 
लेखापरीक्षणका असल अभ्र्ासको आधारमा तर्ार गररएको स्वीकृत लेखापरीक्षण र्ोजना कार्िक्रम र लेखापरीक्षणको पवर्ध अनुसार 
लेखापरीक्षण सम्पन्द्न गररएको छ ।   

 

३  

  

विविर् व्र्िथथा 

र्स िर्ि पामलकाको सुत्र (SuTRA)को २७२ बाट देखखएको आर् व्र्र् र बााँकीको वििरण र्स प्रकार छ । 

 



 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

स्थानीय संञ्चित कोषः स्थानीय सञ्चित कोष सम्वन्धमा देञ्चिएका व्यहोरा ननम्नानसुार छन ः 

स्थानीय तहको एकीकृत ववत्तीय वववरणले सो पानलकाकत्र सम्पूणण आय र व्ययको यथाथण ञ्चित्रण गने गरी कोष तथा लेिा ननयन्त्रक कायाणलयबाट C-GAS 

मार्ण त हनुे ननकासा लगायतका सम्पूणण आय व्यय समावेश नगरेको देहाय अनसुार सतु्र र एकीकृत वववरणमा र्रक परेको छ । 

(रू.हजारमा) 

वववरण म.ले.प.र्ा.नं. २७२ एकीकृत आय 
व्यय वववरण 

र्रक 

गत वषणको अल्या २२०८२५ २१५२५७ ५५६८ 

यस वषणको आम्दानी ६५९३६२ ८१००८३ (१५०७२१) 
यस वषणको ििण 
रकम  

७८९२५५ १००१५८३ (२१२३२८) 

बााँकी मौज्दात  ९०९३२ २३७५७ ६७१७५ 

लेिा प्रणाली सतु्रबाट सजृना भएको म.ले.प.र्ा.नं. २७२ ले पानलकाको यथाथण आय व्ययको प्रनतनननधत्व गरेको देञ्चिएन । सबै आय व्ययलाई सतु्रको 
माध्यमबाट एकीकृत गनुण पदणछ ।म.ले.प.फा.नं. २७२ अनुसार एकीकृत आर् व्र्र् पववरणमा घटी रहेको रु ६७१७५०००। को हहसाब 
लमलान हुनु पदिछ। 

४ 

  

खररद व्र्िथथापन  

 

४.१ १३५ २०७७
-११-
२१ 

म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर बबजकः– म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मा म ल्र् अलभवदृ्र्ध करमा दताि भएको प्रत्रे्क 
फमिले म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर तनर्मावली, २०५३ को अनुस ची–५ वमोजजमको ढाूँचामा लसललसलेवार नाम सहहतको पप्रन्द्टेड पवजक 
जारी गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा हाइड्रोकोन नेपाल प्रा.लल. (पान नं. ६०६८००८९१) ले जारी गरेको बबजकको फोटो कपी वीलको 

४४,२०० 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

आधारमा पर्िटन पवकास गुरूर्ोजना तरार्ी वापत रु. ३०८४२००।–भुक्तानी गदाि म .अ.कर वापत रु. ४४२०० भुक्तानी भएको 
म .अ.कर सम्बजन्द्धत आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्मा समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हुनु पने रु  

४.२ 

  

बीमा नगराएकोः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ (१) मा रु. १० लाख भन्द्दा बढी मुल्र्को तनमािण कार्ि 
गनि तनमािण व्र्वसार्ीले उक्त तनर्मको (क) देखख (ङ) बमोजजम पवमा गनुि गराउनु पने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले तनमािण कार्िको 
लार्ग सम्झौता गदाि तनमािण कार्ि वापत तनमािण कार्िको, उपकरण, श्रलमक र तेश्रो पक्षको समते बीमा गराउनु पन ेगरी सम्झौता 
गरेको छ । र्स प्रर्ोजनको लार्ग तनमािण व्र्वसार्ीले सोही रकम कवुल गरी ठेक्का सम्झौता समते गरेकोमा देहार् अनुसारका 
कार्िमा तनमािण कार्िको रतनङ पवल भुक्तानी हुूँदा समेत कुनै पक्षको पतन पवमा गराएको पाइएन । ठेक्का सम्झौता भै कार्ि शुरु 
गनुि अगाबै सम्झौताको शति मुतापवक बीमा गराएर मात्र कार्ि शुरु गनुिपनेमा नगदाि ठेक्का सम्झौताको शतिको पालना नहुन,े 

तनमािण कार्ि, उपकरण, कामदार र तेश्रो पक्षको हानी नोक्सानी भएका क्षततपुतत िबाट समेत बजन्द्चत रहनुपने अवस्था आउूँछ । 
तसथि सम्झौताका शतिहरु अतनवार्ि रुपमा पालना गराउने तफि  ध्र्ान हदनु जरुरी छ । र्सका केहह उदाहारणहरु देहार् बमोजजम 
छन  ः 
ठेक्का नं.  तनमािण ब्र्वसार्ीको 

नाम 

कार्ि लागत अनुमान वीमाको 
रकम 

२५–२०७६।७७ एस.के. तनमािण सेवा सडक 
तनमािण  

२०००००० १२००० 

१४–२०७६।७७ लशवशजक्त तनमािण सेवा सडक 
तनमािण 

२५२०४११.३३ ५००० 

 

 

 

४.३ 

  

ठेक्काको पववरण– तनमािण कार्िको पवस्ततृ अलभलेखाकनका लार्ग प्रर्ोग गररने ठेक्का सम्बन्द्धी गोश्वरा लगत (म.ले.प.फा.नं. 
५०७) अलभलेख राखखएमा कुल गनुिपने, हालसम्म भएको कामको पररमाण र म ल्र् सजजलै जानकारी हुने, कार्ि सम्पादन जमानत, 

 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

पेश्की ललन पेश गरेको बैंक ग्र्ारेण्टीको अवस्था, काम सम्पन्द्न गनुिपने लमतत, भेररएसन आहदको जानकारी हुने हुन्द्छ । कार्ािलर्ले 
उक्त प्रर्ोजनका लार्ग अलभलेख राखेको देखखएन । अतः स्वीकृत ढाूँचा अनुसार सबै पववरण खुल्ने गरी अद्र्ावर्धक बनाई 
राखु्नपदिछ ।  

४.४ 

  

बापर्िक खररद र्ोजना/गुरुर्ोजना : साविजतनक खररद ऐन, २०६३ ले साविजतनक तनकार्ले तोकेको सीमाभन्द्दा बढी रकमको खररद 
गदाि तोककए बमोजजमको खररद गुरुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । र्स्तै साविजतनक खररद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वापर्िक १० करोडभन्द्दा बढीको खररद गदाि गुरुर्ोजना तर्ार गनुिपने तनर्म ८ ले बापर्िक १० 
लाखभन्द्दा बढीको खररद गदाि वापर्िक खाररद र्ोजना बनाउनुपने ब्र्वस्था छ । र्स पाललकाले पवलभन्द्न शीर्िक अन्द्तगित वापर्िक 
रु. ३७ करोड १२ लाख २८ हजार प ूँजीगत खचि/खररद तनमािण कार्ि गरेको छ । तर पाललकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको 
अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोजजम बापर्िक खररद र्ोजना र गुरुर्ोजना नबनाई खररद कार्ि गरेको देखखर्ो । अतः पाललकाले 
उक्त तनर्मावली बमोजजम खररद र्ोजना/गुरुर्ोजना बनाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी हुने गरी खररद कार्ि गनुिपदिछ ।  

 

 

४.५ 

  

डीपीआर खचि –बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्द्वर्न हुने आर्ोजनाको मात्र गुरुर्ोजना डीपीआर लगार्तको अध्र्र्न गरी प्रततवदेन 
तर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् तहले र्ो वर्ि स्वीकृत वापर्िक कार्िक्रम अनुसार देहार्बमोजजमको कार्ि परामशिदाताबाट गराई 
प्रततवेदन प्राप्त गरको छ । 
क्र.सं. कार्िक्रमको नाम परामशिदाता स्वीकृत बजेट खचि 

रकम 

आर्ोजनाको 
लागत 

१ सडक आर्ोजनाको डड.पप.आर  कुशल इजन्द्जतनर्ररङ्ग 
सलभिसज 

२५५६८९ २२४५०० ६.०९ करोड 

२ लससवाको कञ्चतनर्ादेखख सडकको 
डडपपआर 

डोनेपाल प्रा.लल. ५००००० ४९६५०० १.३७ करोड 

 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

र्स्तो अध्र्र्न कार्ि गराउूँदा लाग्ने खचिको लागत अनुमान तर्ार गदाि कुन ैआधार नललई स्वीकृत बजेट बमोजजमकै रकम 
खचि गरेको उपर्ुक्त देखखएन । डी.पी.आर.तर्ार गदाि नगरपाललकाको प्रापवर्धक जनशजक्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पष्ट गदै 
आगामी हदनमा नगरपाललकाको प्रापवर्धक जनशजक्तबाट र्स्तो कार्ि गराउनु पदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रततवेदन तर्ार 
भएका आर्ोजनाहरू मध्रे् कततपर् र्ोजनाहरू कार्ािन्द्वर्नमा गएको समेत देखखएन ।  

५ 

  

गुणथिर परीक्षण  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ (१) अनुसार साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गरेका मालसामान सम्झौतामा 
उल्लेखखत प्रापवर्धक स्पेलशकफकेसन र गुणस्तर वमोजजम भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु पने व्र्वस्था छ । 
स्थानीर् तहले तनमािण व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सलमतत माफि त कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हुने सामानको गुणस्तर 
परीक्षण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहार् बमोजजम छन   । 
भौ.नं. /लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम भुक्तानी रकम 

१६-२०७८/३/२३ मा.बब.बटुहातनर्ा ३०१०८० 

११-२०७८/१/३० कालल मजन्द्दर तनमािण २  ३५३४३२ 

४१-२०७८/३/३० मा.बब.बटुहातनर्ा १३४७६२६ 

३५-२०७८/३/२९ खझन्द्कन प्रा.बब. भवन उ.स. ८ ५५४०७९ 

जम्मा  २५५६२१७ 
 

 

६ 

  

जटील संरचना तनमािण  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ ( ९ ) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्बाट संचाललत हुने तनमािण 
कार्िमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, पवटुलमन डडजस्िव्र्ुटर, पवटुलमन ब्वाईलर जस्ता हेभी मेसीनहरु प्रर्ोग गनि नसककने 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

व्र्वस्था छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गररबी तनवारणामा प्रत्र्क्ष र्ोगदान नपुर्ािउने खालका र्ोजना छनौट 
गरेको तथा साविजतनक खररद तनर्मावलीले ललएको ममि/आपेक्षा पवपररत नगरपाललकाले आर.लस.सी., फे्रम स्िक्चर सहहतका भवन, 

पुल, कल्भटि, ओभरहेड टंकी तनमािण, ग्रामीण पवद्र्ुतीकरण लगार्तका जहटल प्रापवर्धक पक्ष समावेश हुने प वािधार संरचना तनमािण 
कार्ि समेत उपभोक्ता सलमततहरु माफि त   गराउने गरेको देखखर्ो । र्स्ता कार्ि व्र्ावसातर्क र अनुभवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट 
बोलपत्र प्रततस्पधाि माफि त गराउन उपर्ुक्त हुने देखखन्द्छ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन   :- 
भौ.नं./लमतत उपभोक्ता सलमततको नाम भुक्तानी रकम 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्द्तररत प ूँजीगत कार्िक्रम 

 

१५-२०७८/३/२३ राम जानकी आ.बब. ७ १०००००० 

१३-२०७८/३/४ मा.बब. बुटहातनर्ा ६५८६५८ 

१६-२०७८/३/२३ मा.बब. बुटहातनर्ा ३४१३४१ 

११-२०७८/१/३० कालल मजन्द्दर तनमािण २ १०००००० 

संघीर् सरकारबाट हस्तान्द्तररत प ूँजीगत कार्िक्रम 

 

४५-२०७८/३/३० देव प्रताप मा.बब.  ३१०८५६२ 

४०-२०७८/३/३० मा.बब. बुटहातनर्ा ३४२४२२१ 
 

७ 

  

दररेट फरक  

साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (११) मा उपभोक्ता सलमतत वा लाभग्राही समुदार्ले तनमािण कार्ि सम्मन्द्न 
गररसकेपतछ सम्बजन्द्धत साविजतनक तनकार्ले खटाएको प्रापवर्धक कमिचारीबाट त्र्स्तो कामको जाचपास गराई भुक्तानी हदनुपन े

१,१८८,०६० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले देहार्का उपभोक्ता सलमततहरुबाट कार्ि गराएकोमा तनम्नानुसारका कार्िको स्वीकृत जजल्ला दर रेट 
तथा नम्सिबाट कार्म भएको दर रेट भन्द्दा बढी भुक्तानी गरेको असुल गनुिपने रु  

भौ.नं. /ममति उपभोक्िा सममतिको नाम कामको वििरण एकाई पररमाण 
भुक्िानी 
हुनुपने दर 

भुक्िानी 
भएको दर 

बढी भुक्िानी 
दर 

बढी भुक्िानी 
रकम (उ.स.को 
अंश कट्टा गरी) 

 

१६-२०७८/३/२३ मा.बब.बटुहातनर्ा M20 घ.मी. २०.४७ १४४८६ १४७०८ २२२ ४०९०  

११-२०७८/१/३० कालल मजन्द्दर तनमािण २  M20 घ.मी. २४.१९ १४३८९ १४६१० २२१ ४८११  

४५-२०७८/३/३० देव प्रताप मा.बब. M20 घ.मी. ९०.०२ १४३८९ १४६१० २२१ १७९०५  

४१-२०७८/३/३० मा.बब.बटुहातनर्ा M20 घ.मी. ९२.२४ १४३८९ १४६१० २२१ १४४७३  

४२-२०७८/३/३० चुडा कुमारी सामुदातर्क 
आ.बब. ८ 

M20 घ.मी. ९५.४४ १४३८९ १४६१० २२१ १४५५३  

३५-२०७८/३/२९ खझनकन प्रा.बब.कजरहवा M20 घ.मी. ३७.६१ १४५११ १४७३२ २२१ ७४८१  

३३-२०७८/३/२९ कुशहवा सतभारा धमिशाला 
तनमािण ७ 

Brick masonary 1:4 घ.मी. १०८.४६ ११२७८ १३७२४ २४४६ २३८७६४  

२९-२०७८/३/२२ अल्गा कुशहवा नाली लसंचाई 
र्ोजना उ.स. ७ 

Filling stone /boulder in 

gabion box 

घ.मी. ८४९.१२ ३१०२ ४११४ १०१२ ६८७४४८ 
 

९४-२०७७/१/७ मुजहनी गाउलभत्र सडक 
स्तरोन्द्नतत उ.स. १० 

M20 घ.मी. २१४ ९२६९ ९८९४ ६२५ १२०३७५  

२८-२०७८/३/२८ चमसठ गाउलभत्र RCC 

तन.उ.स. १ 

TMT छड के.जी. २८५१ ११४.९४ १२७.५५ १२.६१ ३२३५६  

१२३-२०७७/११/१७ तकदीरपुर उत्तर जाने सडक 
तनमािण स्तरोन्द्नतत उ.स. ११ 

TMT छड के.जी. ८९४ ११४.९४ १२७.५५ १२.६१ १०१४६  

११३-२०७७/११/१७ लशवपुर पल्टा गाउको पजश्चम 
टोलमा सडक उ.स. १ 

TMT छड के.जी. ११६४ ११४.९४ १२७.५५ १२.६१ १३२१०  

९६-२०७७/११/७ करहवा गाउलभत्र सडक 
स्तरोन्द्नतत उ.स. ३ 

TMT छड के.जी. ११८९ ११४.९४ १२७.५५ १२.६१ १३४९४  



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

९५-२०७७/११/७ शंकरपुरको पुवि जाने सडक 
तन.उ. स. ११ 

TMT छड के.जी. ७८९ ११४.९४ १२७.५५ १२.६१ ८९५४  

जम्मा रकम ११८८०६०  

 

क्रम कमिचारीको नाम असुली रकम 

७.१ बबलभन्द्न उपभोक्ता सलमततहरु ११,८८,०६० 
 

८ 

  

उपभोक्िा सममतिबाट खररद  

 

८.१ 

  

प्रापवर्धक बील र कार्ि सम्पन्द्नः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सम्झौता अनुसार साविजतनक 
तनकार्ले रतनङ बील वा अन्द्र् कुनै बील बीजकको भुक्तानी गदाि प्रापवर्धक नापजाूँच गरी नापी ककताबमा उल्लेख भएको 
वास्तपवक कार्िसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गनुिपने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सलमततहरूबाट सञ्चाललत र्ोजनाको ठेक्का 
बीलहरूमा लागत अनुमान र वास्तपवक कामको म ल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमाण र रकम उल्लेख भएको देखखन्द्छ । लागत अनुमान 
बरावर नै म ल्र्ाङ्कन भएको देखखएकाले वास्तपवक काम कतत भएको हो भन्द्ने सम्बन्द्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखखएन 
। प्रापवर्धकले पेश गने कार्ि सम्पन्द्न प्रततवेदनमा कार्ि सम्पन्द्न गनुिपने लमतत र कार्ि सम्पन्द्न भएको लमतत लगार्तका 
इजन्द्जतनर्ररङ नम्सि अनुसार बीलमा खुलाउनुपने तथ्र्ाङ्क उल्लेख गरेको पाइएन । र्सले गदाि कुन काम कहहले सम्पन्द्न गनुिपन े
र तोककएको अवर्धमा सम्पन्द्न भए/नभएको पवर्र्मा एककन हुन नसककएको हुूँदा प्रापवर्धकले इजन्द्जतनर्ररङ नम्सि अनुसारको 
उपभोक्ता सलमततको बील बनाउूँदा नापजाूँचलाई वास्तपवक कार्िसम्पादनमा आधाररत बनाउनुपदिछ ।  

 

 

८.२ 

  

गुणस्तर परीक्षण - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनुसार साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गरेका 
मालसामान सम्झौतामा उल्लेखखत प्रापवर्धक स्पेलशकफकेसन र गुणस्तर वमोजजम भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु 
पने व्र्वस्था छ । ती व्र्वस्था अनुसार तनमािण कार्िमा प्रर्ोग भएका लसमेन्द्ट र्गट्टी, ढुंगा, डण्डी र बालुवाको परीक्षण गराउन ु
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पनेमा गराएको छैन । र्सले गुणस्तर परीक्षणलाई कार्ािलर्ले प्राथलमकतामा नराखेको स्पष्ट हुन्द्छ । गुणस्तर परीक्षण वगेर 
गरेको काम हदगोपना र पवश्वसनीर् नहुने भएकोले र्समा सुधार हुनु पदिछ ।केही उदाहरण देहार् बमोजजम छन   । 
भौ.नं. लमतत उपभोक्ता सलमतत कामको प्रकृतत खुद भुक्तानी 
३६–२०७७।९।२ लशवधारीदेखख तेनुवा कन्द्चुरी सम्म सडक पीसीसी, आरसीसी १०२३८२२.११ 

३७८–२०७८।३।२९ जमुनी गाउूँको दललत वस्तीमा सडक  पीसीसी १५१६६४०.५३ 

३६४–२०७८।३।२९ सोनवर्ाि कठौततर्ा वाणगंगा नदीसम्म 
सडक 

पीसीसी M 15 १३५८२९५.५८ 

३६५–२०७८।३।२९ सडक स्तरोन्द्नतत वाडि नं. ७ पीसीसी M 15 ११८८२८३.७४ 

३६६–२०७८।३।२९ उनवललर्ाको मुल सडक देखख सडक पीसीसी M 15 ८८९४३१.३५ 

३७३–२०७८।३।२९ खगेन्द्रपुर महाराजगंज सडक  पीसीसी, आरसीसी २००२७४३ 

३७५–२०७८।३।२९ खगेन्द्रपुर महाराजगंज सडक चमरसठपुल 
खण्ड 

पीसीसी, आरसीसी ९८८४४५.९९ 

३७७–२०७८।३।२९ औरहवादेखख बलरमवापुर सडक पीसीसी, आरसीसी २९०७२५३.१६ 

२७१–२०७८।३।१८ बडनी गाउूँको धमिशाला ,, ४३१९२४.४२ 

२२०–२०७८।२।११ जमुनी गाउूँको दलीत वस्तीमा सडक पीसीसी ८५२६२१.६८ 

२०८–२०७८।२।११ सोनवर्ाि पडररर्ा सडक  पीसीसी १५१९८४९.८५ 

७२–२०७७।१०।२३ मुजहनी गाूँउलभत्र सडक स्तरोन्द्नतत पीसीसी M 15 १७७३४३६.६३ 
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उपभोक्ता सलमतत दताि — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सलमततबाट कार्ि गराउने व्र्वस्था 
छ । संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनै पतन संस्था पवधानसहहत दताि नभएमा कान नी मान्द्र्ता हदन लमल्ने देखखदैन । 
पाललकाले र्ो बर्ि पवलभन्द्न १८४ उपभोक्ता सलमततसूँग सम्झौता गरी कार्ि गराई रु. १६१४५८४५२ भुक्तानी गरेकोमा र्सरी कार्ि 
गनि गठन भएका उपभोक्ता सलमतत ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनुसार दताि भएको पाइएन । त्र्स्ता सलमततहरु स्थानीर् स्तरमा 
सञ्चाललत आर्ोजनाको तनमािण गनि अस्थार्ी रुपमा गठन हुने र कार्ि सम्पन्द्न पश्चात   सलमतत पवघटन हुने हुूँदा तनमािण कार्ि 
सम्पन्द्न भएका आर्ोजना सञ्चालन तथा ममित सम्भारमा ती सलमततलाई जजम्मेवार बनाउन कहठनाइ हुने र त्र्स्ता सलमततहरुले 
आर्व्र्को लेखापरीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थार्ी संर्न्द्त्रमाफि त   काम गने, गराउने गरी सुधार हुनुपदिछ ।  

 

 

८.४ 

  

नन्द्फाइलर– म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भुक्तानीमा प्राप्त म ल्र् अलभवदृ्र्ध करको पववरण भुक्तानी पाएको 
अको महहनाको २५ गतेलभत्र सम्बजन्द्धत आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्मा कर पववरण सहहत दाखखला गनुिपने व्र्वस्था छ । तर 
पाललकाबाट देहार्का फमिलाई म .अ.कर रू.६८८२६५.३३ समेत रू. ५९८२६१४.०२ भुक्तानी हदएकोमा लेखापरीक्षण अवर्धसम्म पतन 
ती फमिहरू कर पववरण नबुझाई नन्द्फाईलर रहेको पाइर्ो । कान नी व्र्वस्थाअनुसार पववरण नबुझाएकोले कर समार्ोजन भएको 
प्रमाण पेश हुनुपने रू. 
गोभौनं./लमतत भुक्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. नन्द्फाइलर रहेको 

लमतत 

भुक्तानी रकम म अकर कर 
रकम 

३६८–
२०७८।३।२९ 

पप.आर. । पन्द्थ जे. भी. ६०७५४५११७ २०७७।M।१० ११२७१५५.१२ १२९६७२.७१ 

१८३–२०७८।१।३ पप.आर. । पन्द्थ जे. भी. ६०७५४५११७ २०७७।M।१० ४८५५४५८.९ ५५८५९२.६२ 

जम्मा 
   

५९८२६१४.०२ ६८८२६५.३३ 

  

६८८,२६५ 
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हेभी इजक्वपमेण्टको प्रर्ोग— साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सलमतत वा 
लाभग्राही समुदार्बाट सञ्चाललत हुने तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेलशनरी प्रर्ोग गनि नलमल्न े
व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रततबन्द्धात्मक वाक्र्ांशमा लागत अनुमान तर्ार गदािको समर्मा हेभी मेलशन प्रर्ोग गनुिपने 
जहटल प्रकृततको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बजन्द्धत प्रापवर्धकको लसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमतत ललई 
त्र्स्ता मेलशन प्रर्ोग गनि सककने उल्लेख छ । पाललका अन्द्तगित सञ्चाललत अर्धकांश सडक तनमािण तथा स्तरोन्द्नततसूँग 
सम्बजन्द्धत र्ोजनाका उपभोक्ता सलमततहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्तका हेभी मेलशन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोजजम सम्बजन्द्धत प्रापवर्धकको लसफाररश गराई नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर्बाट सहमतत ललएको 
पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरू र्सप्रकार रहेका छन   । 
गो. भौ.नं./ 
लमतत 

उपभोक्ता सलमततको नाम हेभी 
इजक्वपमेण्ट 

म ल्र्ांकन हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

२८५–२०७८।३।२२ ९ नं. वडा कार्ािलर्देखख सडक जेसीवी, ग्रेडर १५००००० १२०००० 

२८४–२०७८।३।२२ खरेन्द्रपुर महाराजगंज सडक ,, १२२३८३९.५६ १४०००० 

२८६–२०७८।३।२२ हुलाकीको भलवारीदेखख जीतपुर 
सडक 

,, २७३८४७.६३ १२०००० 

२८७–२०७८।३।२२ वगाहीर्ा तथा मुल सडकसम्म 
स्तरोन्द्नतत 

,, ११६८९९५.७५ १३५००० 

२८८–२०७८।३।२२ राजपुरदेखख पपच सडकसम्म 
स्तरोन्द्नतत 

,, १५००००० १४६००० 
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२९१–२०७८।३।२२ लशवभारीदेखख तेनुवा सडक ,, १०००००० ९६००० 

२६१–२०७८।३।१७ शाजन्द्तनगर लशवभरी हुूँदै भारत 
जाने सडक 

,, ४२९८७३.७८ २२६००० 

 

९ 

  

आ ले प  

 

९.१ 

  

आर्को अनुमानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सलमततले 
पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक आर्समेतको ब्र्वस्थापन गनि सक्ने ब्र्वस्था छ । पाललकाले पेश गरेको आर्÷व्र्र्को अनुमानमा 
आन्द्तररक आर्तफि  मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमातनत रु. १५ करोड ७६ लाख ८१ हजार प्राप्त हुने प्रक्षेपण 
गरेकोमा आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा रु. २ करोड ९ लाख ७ हजार अथाित अनुमान भन्द्दा १३.२५ प्रततशत मात्र आर् प्राप्त गरेको 
छ ।  

 

 

९.२ 

  

आन्द्तररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा तनधािरण सलमततले 
पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक आर् समेतको व्र्वस्थापन गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पाललकाले आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा केन्द्रीर् 
अनुदानबाट गरेको खचिका तुलनामा आन्द्तररक आर्को जस्थतत देहार् बमोजजम छ । 
केजन्द्रर् अनुदानबाट 
खचि 

आन्द्तररक आर् आन्द्तररक 
आर् प्रततशत 

४५४६२५८९० २०९०७८९२ ४.६ 

उपरोक्त पववरण अनुसार स्थानीर् तहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनुदानबाट भएको खचिको तुलनामा आन्द्तररक आर्को हहस्सा ४.४४ 
प्रततशत मात्र रहेको छ । त्र्सैले पाललकाको आन्द्तररक आर् संकलनको दार्रालाई फराककलो पदै आन्द्तररक आर् बदृ्र्ध गनेतफि  
ध्र्ान हदनुपने देखखन्द्छ ।   
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कर तथा शुल्क असुली - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पपत्त कर र घरजग्गा 
कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल पवरौटी शुल्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीर्िकमा आर् अनुमान र 
असुली जस्थतत तनम्नानुसार रहेको देखखन्द्छ । 
आर् शीर्िक अनुमान असुली असुली प्रततशत 

एकीकृत सम्पती कर 30000000 1032839 3.44 

घरवहाल कर 5300000 555234 10.48 

व्र्ावसार् कर 50000000 498815 1 

अन्द्र् 15000000 9341118 62.27 

अन्द्र् पवक्रीबाट प्राप्त 2100000 675000 32.14 

न्द्र्ातर्क दस्तुर 100000 10580 10.58 

नक्सा पास दस्तुर 20000000 42695 0.21 

लसफाररस दस्तुर 5000000 3105048 62.1 

व्र्जक्तगत घटना दस्तुर 500000 359440 71.89 

अन्द्र् राजस्व 79440 4909989 6180.75 

पाललका लभत्र रहेका करदाताहरूको अलभलेख व्र्वजस्थत नरहेको एवं बुझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्न े
पररपाटी रहेकोले उजल्लखखत असुली र्थाथि मान्द्न सक्ने अवस्था देखखएन ।तसथि आफ्नो क्षेत्रलभत्र करदाताको अलभलेख अद्र्ावर्धक 
गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनु पदिछ । 
सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्रका सवारीमा तोककए बमोजजम 
सवारी दताि तथा वापर्िक सवारी कर र आफ्नो क्षेत्रमा आउने सबै प्रकारको सवारीमा तोककए बमोजजम सवारी कर उठाउने लक्ष्र् 
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राखेको छैन। हरेक वर्ि दताि हुने सवारीको अलभलेख राखी कर अस लीलाई प्रभाबकारी बनाउने तफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानु पदिछ 
। 
  

१० 

  

आन्िररक लेखापरीक्षण  

 

१०.१ 

  

मौज्दातः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ (१ख) अनुसार वील वा वीजकको भुक्तानी गदाि प्रापवर्धक नापचाूँच 
गरी नापी ककताब (मेजरमेन्द्ट बुक) मा उल्लेख भएको वास्तपवक कार्ि सम्पादनको आधारमा गनि सक्ने उल्लेख छ । आर्थिक 
वर्िको अन्द्त्र्मा देहार् अनुसार हेन्द्डपाइप खररद गरी हालसम्म पतन जडान नगरी स्टोर दाखखला गरी मौज्दात राखे]को देखखर्ो 
। उक्त पररमाणको तनमािण सामग्र आगामी वर्िको कार्िक्रममा समावेश गरी खचि भएको प्रमाण पेश गनुि पने रु. 
भौ.नं. र लमतत सामान  सप्लार्सि भुक्तानी रकम 

३८८–२०७८।३।३० हेण्ड पम्म २०० थान रौनक सप्लार्सि २८६१२४९.५२ 

२५६–२०७८।३।११ हेण्ड पम्म ४७ थान रौनक सप्लार्सि ९९८११६.४१ 

२५७–२०७८।३।११ हेण्ड पम्म ५७ थान रौनक सप्लार्सि ९९९९११.१५ 

जम्मा 
  

४८५९२७७.०८ 
 

४,५५९,२७७.०८ 

 

१०.२ 

  

आन्द्तररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् तहले आर्थिक कारोबारको तनर्लमतता, 
लमतव्र्तर्ता, कार्िदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्रे्क चौमालसक समाप्त भएको एक महहना लभत्र आन्द्तररक लेखापरीक्षण 
गराउनु पने उल्लेख छ । तर पाललकाले र्स वर्िको आर्थिक कारोबारको आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तसथि कानुनमा 
तोककए बमोजजम आर्थिक कारोबारको आन्द्तररक लेखापरीक्षण गराई आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तफि  
ध्र्ान हदनुपदिछ ।  
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बबर्र् बेरुजु रकम 

१०.३ 

  

आन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् तहले आफ्नो आन्द्तररक कारोवार, आन्द्तररक जाूँच एवं आर्थिक कार्ि प्रणाली 
प्रभावकारी र व्र्वजस्थत गराउन आजन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गनुिपने व्र्वस्था भएपतन आन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखा 
गठन भएको छैन । आन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठनको अभावमा आर्थिक कारोवार अव्र्वजस्थत भई पवत्तीर् जोखखम वढ्न े
संभावना रहन्द्छ । तसथि र्स पाललकाले आन्द्तररक लेखापरीक्षण शाखा गठन गरी आर्थिक कारोवारको र्थाथिता एवं पवत्तीर् 
जोखखम न्द्र् नीकरण गने तफि  ध्र्ान हदनु पदिछ । 

 

 

१०.४ ६२ २०७८
-१०-
१२ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ९५(१) बमोजजम कार्ािलर् प्रमुखले आफ्नो 
कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरेको जजन्द्सी मालसामानको पववरण र म ल्र् समेत खुलाई सम्पत्ती तथा जजन्द्सी ककतावमा 
आम्दानी बाूँधी लगत अध्र्ावर्धक गनुि गराउनु पदिछ ।फतनिचर तथा कफक्सचर शीर्िकबाट रू. ३७२२८१.३३ को फतनितर बोहरा 
फतनिचर एण्ड इन्द्टररर्र डेकोररर्रबाट खररद गरेको वील पेश गरेकोमा उक्त फतनिचर कार्ािलर्मा दाखखला गरेको पाइएन । 
जजन्द्सी दाखखलाको प्रमाण पेश गनुि पने रू.  

३७२,२८१.३३ 

 

१०.५ २१ २०७८
-८-२६ 

आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(५) बमोजजम सरकारी रकम खचि गदाि खचि पुजष्ट 
गने बील, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गनुि पने व्र्वस्था छ । लशवभारी पवद्र्ालर् भवन तनमािणको लार्ग २०७६।९।२७ को 
सम्झौता अनुसार जजल्ला समन्द्वर् सलमतत, कपपलवस्तुलाई रू. ५७ लाख भुक्तानी हदएको छ । र्सरी भुक्तानी हददा प्रापवर्धक 
नापचाूँच गरी वास्तपवक कार्ि सम्पादनको अवस्था खुल्दैन । जजल्ला समन्द्वर् सलमतत, कपपलवस्तुलाई सोझै तनकासा हदएकोमा 
सो रकमको वील भपािइ तथा कार्ि सम्पन्द्नको अवस्था पेश नभएको रू.   

५,७००,००० 

 

११ 

  

सामास्जक सुरक्षा पेश्की  

सामाजजक सुरक्षा पेश्कीः आर्थिक कार्िपवर्ध तथ पवपत्तर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म ४७ अनुसार पेश्की फछौट 
हुनुपदिछ ।पाललकाले सामाजजक सुरक्षा भता पवत्तरणको लार्ग पाललकाको देहार्का बैङ्कले दोश्रो र तेश्रो चौमालसकको पेश्की 

१०३,६५४,२५७ 
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लेखापरीक्षणको लमतत २०७८।१२।२3 सम्म पतन फछिर्ौट गरेको पाइएन ।तसथि देहार्का बैङ्कहरुको नाममा रहेको सामाजजक सुरक्षा 
पेश्की तनर्मानुसार फछिर्ौट हुनु पदिछ रु  

क्र सं बैङ्कको नाम दोश्रो र तेश्रो चौमालसक  

१ एन आई सी एलसर्ा बैङ्क लल 72343388 

२ ग्लोबल आई एम ई बैङ्क ली 31310869 
 

जम्मा  103654257 
 

१२ 

  

सोधभनाि गनुिपनेेः  

सोधभनाि गनुिपनेेः कोरोना भाइरस (कोलभड-19) को उपचारमा संलग्न व्र्जक्तको जोखखम भता व्र्वस्थापन आदेश,2077 को दफा 
6 को उपदफा 1 र 2 मा जोखखम भता व्र्वस्थापन अन्द्तगित कोलभड-19 को संक्रमणको पहहचान, रोकथाम, तनर्न्द्त्रण तथा उपचारमा 
खटाएका जनशजक्तलाई स्थानीर् तहले न ैजोखखम भताको व्र्वस्था गनुि पने व्र्व्था छ।पाललकाले संतघर् सशति चालुको भौ.नं. 
१९२-078/3/2७ र भौ.नं. २१९-078/3/३० बाट पाललकाका स्वास्थ्र् र प्रशासनका कमिचारीलाई रु.१४०७५७०/- जोखखम भता पवतरण 
गरेको देखखर्ो।अतः पाललकाले सशतिको अनुदानबाट जोखखम भता पवतरण गरेकोले उक्त रकम सोधभनाि गरी बेरुजु खातामा 
दाखखला हुनुपने रु.  

१,४०७,५७० 

१३ 

  

वििरणमुखी कार्िक्रम  

 

१३.१ 

  

सामान खररद गरी मौज्दात राखेकोः प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान शीर्िकबाट पजश्चमाञ्चल हाडिवेर्र प्रा.लल.बाट २६ गेजको 
हेभी जस्तापाता तथा पाइप (एमएस ब्लाक) खररद गरी रू. ८७,८४,५९०।२९ भुक्तानी खचि लेखेको छ । आर्थिक वर्िको अन्द्त्र्सम्म 
उक्त जस्तापाता र पाइप मौज्दातमा नै रहेकोले खरको छाना मुक्त कार्िक्रमको कार्ािन्द्वर्न सो आर्थिक वर्िमा नभएको हुूँदा 

८,७८४,५९०.२९ 
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खचि रकमको प्रभावकाररता रहेको पाइएन । उक्त पररमाणको जस्तापाता आगामी वर्िको कार्िक्रममा समावेश गरी खचि भएको 
प्रमाण पेश गनुि पने रु. 

 
  

१३.२ 

  

हेण्डपम्प पवतरणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (१२) अनुसार तनमािण कार्ि सम्पन्द्न भएपतछ 
साविजतनक तनकार्ले सोको रेखदेख, ममित सम्भार गने जजम्मेवारी समेत तोकी आर्ोजनाको स्वालमत्व उपभोक्ता सलमतत वा 
लाभग्राही समुदार्लाई न ैहस्तान्द्तरण गनुि व्र्वस्था छ । र्स पाललकाको पवलभन्द्न वडामा गाउूँपाललका प ूँजीगत शीर्िकबाट हेण्ड 
पाइप पवतरणमा रु. १ करोड ४७ लाख ८८ हजार बजेट खचि गरेकोमा १६ वटा उपभोक्ता सलमतत माफि त कार्ि गराई रकम 
भुक्तानी गरेको छ । त्र्सैगरी रू. १२ लाख २२ हजारको पम्प सेट खररद गरेको छ । र्सरी जडान भएका हेण्ड पाइप र पम्पसेट 
लाभग्राही समुदार्लाई हस्तान्द्तरण गरेको देखखएन । तनर्मानुसार उपभोक्ता सलमततलाइ रेखदेख, ममित सम्भार गने जजम्मेवारी 
समेत तोकी लाभग्राही समुदार्लाई स्वालमत्व हस्तान्द्तरण गनुि पदिछ । साथै घर पररवारको छनोटको आधार, गत पवगत वर्िमा 
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उक्त सुपवधा उपभोग गरे नगरेको अवस्था, ह्र्ाण्ड पाइपको आवश्र्कता, प्रतत एकाई लागत समेत नखुलाई लेखेको खचिको 
सम्बन्द्धमा एकीन गनि सक्ने अवस्था छैन । पवतरणमुखी खचिमा तनर्न्द्त्रण गनुि पदिछ ।  

१३.३ 

  

६–२०७७।६।२३ आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(५) बमोजजम सरकारी रकम खचि गदाि 
खचि पुजष्ट गने बील, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गनुि पन ेव्र्वस्था छ । पवलभन्द्न १६ वटा पवद्र्ालर्हरूलाइि पवद्र्ालर् 
रंगरोगनको लार्ग जग्गा खररद तथा व्र्वस्थापनको लार्ग देहार् अनुसार रू. ७६२५००।– भुक्तानी हदएकोमा सो जग्गा खररदको 
लालपुजाि, तनणिर्, तथा वील भपािइ पेश नभएको रू.  

भौ.नं. लमतत भुक्तानी पाउनेको नाम रकम 

३–२०७७।६।१९ रामदेव गुप्त (वातनर्ा) ३३७५०० 

११४–२०७७।१२।२ वजेृश कुमार चौधरी ४२५००० 

जम्मा 
 

७६२५०० 
 

७६२,५०० 
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प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम  

प्रधानमन्द्त्री रोजगार कार्िक्रमः कार्िक्रम अन्द्तगित कामका लार्ग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदातर्क आर्ोजना सञ्चालन गनि 
कुल खचि रु.४४७७११४।– मध्रे्बाट वजार सडक र्ातार्ात, कुलो ममित गने कार्िमा सामग्री खररद तथा ढुवानी र कजण्टन्द्जेन्द्सी 
खचि बाहेक श्रलमक ज्र्ालामा रु. ३६४७६९४।– खचि भएको देखखन्द्छ । रोजगार कार्िक्रममा आवद्ध हुनको लार्ग २३७ जनाले 
तनवेदन हदएकामा जम्मा १४२ जना छनोट भएको प्रततवेदन नगरपाललकाले तर्ार गरेको छ । पाललकका ११ वटा वडा मध्रे् ९ 
वटा वडामा र्ो कार्िक्रम संचालन भएको जानकारी पाललकाले हदएको छ । ९ वटा वडामा सञ्चाललत कार्िक्रममा १४२ जनालाई 
दैतनक ५१७ को दरले अर्धकतम   ८० हदन देखख न्द्र् नतम ६३ हदन रोजगारी हदएको पाइर्ो ।र्सरी सञ्चाललत कार्िक्रमको नापी 
तथा म ल्र्ांकन तर्ार गरे पतन कार्ि हदन र क ल कार्ि बीच तुलना गनि सक्ने अवस्था छैन ।  

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१५ 

  

प्रतििेदन पाररि नभएको  

१ िलिी प्रतििेदनेः तनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) को उपदफा (२) अनुसार तलबी प्रततवेदन पाररत नगराई तलब 
खुवाउनु नहुने कानुनी व्र्वस्था रहेको छ ।पाललकाले तलबी प्रततवेदन पाररत नगरी लशक्षा तफि  रु ७५२५७०५३ र स्वास्थ्र् तफि  रु 
२८९१७०१७ गरी कुल रु १०४१७४०७० खचि लेखेको छ । ऐनमा व्र्वस्थ भए बमोजजम तलबी प्रततवदेन पाररत गरेर मात्र तलब 
खचि लेखु्नपदिछ। 
 

२ विद्र्ालर्को लेखापरीक्षण प्रतििेदनेः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१० मा पवद्र्ालर् 
सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनुदान अन्द्तगित पवद्र्ालर्हरुको आर्थिक लेखापरीक्षण गराउनको लार्ग आधारभुत तह सञ्चाललत 
पवद्र्ालर्लाई रु १०००० र माध्र्लमक तह सञ्चाललत पवद्र्ालर्हरुलाई रु १५००० अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।पाललका अन्द्तगित 
सञ्चाललत 42 वटा सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई लेखापरीक्षण बापतको अनुदान रकम भुक्तानी हदए पतन पाललका अन्द्तगित 
सञ्चाललत श्री लशव प्रताप सरस्वती माध्र्लमक पवद्र्ालर् बाहेक कुनै पतन पवद्र्ालर्ले अजन्द्तम लेखापरीक्षणको हदनसम्म पतन 
आर्थिक लेखापरीक्षण गराएको पाइएन ।पवद्र्ालर्हरुको आर् व्र्र्को आन्द्तररक लेखापरीक्षण समर्मै गराएर गाउूँपाललकाको 
कार्ािलर्मा प्रततवेदन पेश गनुिपदिछ।  

 

१६ 

  

प्रमाण पेश गनुिपने  

१ कोमभड १९ थिाथ्र् सुरक्षा व्र्िथथापन अनुदानेः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.२५.६२ मा 
कोलभड १९ का कारण उत्पन्द्न पररजस्थततमा लसकाई सहजजकारणका लार्ग पाललकामा संचाललत सामुदातर्क पवद्र्ालर्हरुलाई 
बालबबकास देखख कक्षा १२ सम्म प्रतत पवद्र्ार्थि रु २०० का दरले स्वास्थ्र् सुरक्षा व्र्वस्थापनसम्बन्द्धी कार्िमा खचि गनि अनुदान 
हदने व्र्वस्था गरेको छ । आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदातर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 39 को 5 मा सरकारी रकम 
खचि गदाि त्र्स्तो खचि पुजष्ट गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपने व्र्वस्था छ। पाललकाले भौ नं १२८।२०७८।३।१९ 

३,७५१,७०० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

बाट उक्त अनुदान तनकासा हदएकोमा शे्रस्ता परीक्षण गदाि देहार्का पवद्र्ालर्हरुले उक्त लशर्िकमा खचि गरेको बबल भरपाई पेश 
गरेको पाइएन ।अतः ती पवद्र्ालर्हरुले खचिको बबल भरापाई पेश गनुिपने अन्द्र्था असुल गनुिपने रु २९२६४०० 

क्र सं पवद्र्ालर्को नाम इन्द्टरनेट अनुदान स्वास्थ्र् सुरक्षा अनुदान जम्मा 
1.  खझन्द्ना माध्र्लमक पवद्र्ालर् ० ७९००० ७९००० 

2.  लक्ष्मणदास आ पव १२००० ४७८०० ५९८०० 

3.  मदरसा अरबबर्ा अहले सुन्द्नत १२००० ९००० २१००० 

4.  केवला प्रा पव १२००० १७००० २९००० 

5.  अलमताव प्रा पव १२००० ४५२०० ५७२०० 

6.  प्रा पव बरैपुर १२००० २४६०० ३६६०० 

7.  भर्गरथ प्रा पव १२००० ४९६०० ६१६०० 

8.  माध्र्लमक पवद्र्ालर् भुट्टहतनर्ा ० ११३८०० ११३८०० 

9.  मदरसा अहलेसुन्द्नत नुरुलौलम १२००० ९८०० २१८०० 

10.  बत्रभुवन प्रा पव अग्ली १२००० २०२०० ३२२०० 

11.  मदरसा दारुसलम तन मा १२००० २९८०० ४१८०० 

12.  लसद्धाथि प्रा पव करेललर्ा १२००० २४६०० ३६६०० 

13.  मदरसा दारुल कुरवान १२००० ७४०० १९४०० 

14.  भगवान अलमतानन्द्द प्रा पव १२००० १७००० २९००० 

15.  खझनकन प्रा पव सोनबरसा १२००० २६६०० ३८६०० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

16.  रत्नराज्र् प्रा पव १२००० ८१००० ९३००० 

17.  रामजानकी प्रा पव लेंगडा १२००० ६१८०० ७३८०० 

18.  पाविती आ पव १२००० ११८०० २३८०० 

19.  नेपाल राजष्िर् प्रा पव १२००० ४०६०० ५२६०० 

20.  पपर्ुसराज आ पव १२००० ५२००० ६४००० 

21.  लशवपुर आ पव पल्टा १२००० २६६०० ३८६०० 

22.  नागेश्वर प्रा पव १२००० १८२०० ३०२०० 

23.  आ पव गैडहवा १२००० ५४००० ६६००० 

24.  भरा मा पव ० १९९६०० १९९६०० 

25.  जानकी मा पव ० २६८००० २६८००० 

26.  शोभा सामुदातर्क प्रा पव १२००० २५००० ३७००० 

27.  गोपाल सामुदातर्क पवद्र्ालर् १२००० ३२४०० ४४४०० 

28.  सरस्वती सा पव चमरसोठ १२००० २२८०० ३४८०० 

29.  सराजु आ पव करहवा १२००० २५८०० ३७८०० 

30.  राधेश्र्ाम आ पव १२००० ४९८०० ६१८०० 

31.  मदरसा अरबबर्ा बहारुलोलुम १२००० १३२०० २५२०० 

32.  मदरसा गौलसर्ा फैजुलरसुल १२००० ५६४०० ६८४०० 

33.  गररवतनवास मदरसा पडररर्ा १२००० ८४०० २०४०० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

34.  मदरसा मखदलुमर्ा असरुफुल उल्लुम १२००० ११२०० २३२०० 

35.  मदरसा नुरुल इस्लाम प्रा पव १२००० १५४०० २७४०० 

36.  द गािभवानी कन्द्र्ा मा पव ० १०४८०० १०४८०० 

37.  मदरसा सराउल उलुम १२००० १४००० २६००० 

38.  दशरथचन्द्र प्रा पव १२००० १८८०० ३०८०० 

39.  प्रा पव सेमरहना १२००० १९८०० ३१८०० 

40.  लक्ष्मी प्रा पव तेनेवी १२००० ३८००० ५०००० 

41.  रामजानकी प्रा पव जजतपुर १२००० ३५६०० ४७६०० 

42.  लशवभारी मा पव ० १४०२०० १४०२०० 

43.  मदरसा जजर्ाउल उल्लुम १२००० १८८०० ३०८०० 

44.  सुब्लुसलाम मदरसा ९ १२००० १०४०० २२४०० 

45.  लमफ्ताहुल उलुम मदरसा १२००० १४४०० २६४०० 

46.  मोहम्मद सललम इस्लालमक मदरसा १२००० ४३६०० ५५६०० 

47.  कफरदोस कन्द्र्ा पवद्र्ालर् १२००० १०४०० २२४०० 

48.  रामदलुारी प्रा पव १२००० ३७४०० ४९४०० 

49.  देव प्रताप मा पव ० १००२०० १००२०० 

50.  ककस्वतहाले सुन्द्नत प्रा पव १२००० १८८०० ३०८०० 

51.  अरेबबर्ा अहले सुन्द्नत फरुककर्ा मदरसा १२००० २३२०० ३५२०० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

52.  द गािभवानी प्रा पव १२००० २५४०० ३७४०० 

53.  मदरसा इसलाहुल मुसललमनसजल्फर्ा महाराजगंज १२००० २६६०० ३८६०० 

54.  सामुदातर्क प्रा पव ९ सेमरी १२००० १६२०० २८२०० 

55.  रामलखन प्रा पव बन्द्जाररर्ा १२००० ३८४०० ५०४०० 
 

जम्मा रकम ५७६००० २३५०४०० २९२६४०० 

२ आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उतरदातर्त्व तनर्मावली 2077 को तनर्म 39 को 5 मा सरकारी रकम खचि गदाि त्र्स्तो खचि 
पुजष्ट गनि बबल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपने व्र्वस्था छ। तनम्नललखखत पवद्र्ालर्हरुलाई तनकासा भएका हदवा 
खाजाको रकम खाजा खुवाएको बबल भरपाई पेश नभएकोले पवद्र्ाथी उपजस्थतीको आधारमा खाजा खुवाएको प्रमाण सहहतको 
बबल भरपाई पेश हुनुपने रु 825300 

क्र सं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा रकम 

1.  अलमताव प्राथलमक पवद्र्ालर् २०३४०० 

2.  इस्लाहुल म  प्रा पव २०९७०० 

3.  लमफ्ताहुल उ अल प्रा पव १७३७०० 

4.  जनचेतना सा प्रा पव १००८०० 

5.  म अ सु फारुककर्ा ईटरोल १०४४०० 

6.  मदरसा दारुल कुरान परसपुहडील ३३३०० 
 

जम्मा रकम ८२५३०० 
 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

१७ 

  

थर्ानेटरी प्र्ाड  

थर्ानेटरी प्र्ाडेः सामुदातर्का पवद्र्ालर्का कक्षा 6-12 सम्मका छात्राहरुको लार्ग तनशुल्क स्र्ानेटरी प्र्ाड पवतरणको लार्ग 
पाललकाले रु १७९१३१८ को स्र्ानेटरी प्र्ाड खररद गरेकोमा देहार्का व्र्होरा देखखर्ोः (क) उक्त स्र्ानेटरी प्र्ाड आर्थिक वर्ि 
२०७७।७८ को २०७७।१२।१९ मा संजर् िेड कन्द्सनिसूँग खररद गरेको र लेखापरीक्षणको लमतत २०७८।१२।२२ सम्म पतन स्र्ानेटरी 
प्र्ाड भण्डारमा थन्द्क्र्ाएर राखखएको पाइर्ो । सेनेटरी प्र्ाड (पवतरण तथा व्र्वस्थापन) कार्िपवर्ध २०७६ को पररच्छेद ३ तनर्म 
४ मा खररद गररएको सेनेटरी प्र्ाडको गुणस्तरमा असर नपने गरी सुरक्षीत साथ भण्डारणको व्र्वस्था गरेर राखु्नपदिछ तर 
मौज्दातमा रहेको सेनेटरी प्र्ाड उर्चत व्र्वस्थापनको अभावमा प्रर्ोग गनि नलमल्ने भैसकेको पाइर्ो । साथै उक्त स्र्ानेटरी 
प्र्ाडको गुणस्तर पररक्षण पतन पेश भएको पाइएन।अतः र्सरी समान खररद गरी मौज्दात राखेको र उर्चत व्र्वस्थापनको 
अभावमा प्रर्ोग नै गनि नलमल्ने भएकोले उक्त सामान खररदको उपर्ोर्गता नभएको रु १७९१३१८ (ख) सेनेटरी प्र्ाड (पवतरण 
तथा व्र्वस्थापन) कार्िपवर्ध २०७६ को तनर्म २१ मा सेनेटरी प्र्ाड पवतरण कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्नको प्रगती पववरण मन्द्त्रालर्ले 
तोकेको ढाूँचामा चौमालसक रुपमा पवद्र्ालर्ले स्थातनर् तहमा र स्थातनर् तहले प्रदेश सामाजजक पवकास मन्द्त्रालर् र मन्द्त्रालर्मा 
पठाउनुपने व्र्ास्था छ ।तर पाललकाको कुनै पतन पवद्र्ालर्ले चौमालसक प्रगतत पववरण पठाएको पाइएन ।कार्िपवर्धमा उल्लेख 
भएको तनर्मको पालन हुनुपदिछ ।  

१,७१८,३९१ 

१८ 

  

असुल गनुिपने  

१ ददिा खाजा बढी तनकासाेः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.११.१ मा सामुदातर्क पवद्र्ालर्का 
तोककएका पवद्र्ाथीको लार्ग हदवा खाजा अन्द्तगित बालबबकास देखख कक्षा ५ सम्मको पवद्र्ाथीलाई प्रतत पवद्र्ाथी प्रतत हदन रु 
१५ का दरले अनुदानको व्र्वस्था गरेको छ ।नगरपाललकाले भौ नं ६१।०७७।११।१४ बाट रु ९७९५६०० हदवा खाजाको लार्ग तनकासा 

३,६४३,१२० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

हदएकोमा पवद्र्ाथी उपजस्थतीको आधारमा देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई बबल भरपाई भन्द्दा बढी भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी 
रकम ती पवद्र्ालर्हरुबाट असुल गरी राजश्व खातामा जम्मा गनुिपने रु १३९१७९५ 

क्र सं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा खचि बढी 

1.  जानकी माध्र्लमक पवद्र्ालर् २४८४०० १९७३४० ५१०६० 

2.  भर माध्र्लमक पवद्र्ालर् ३६०९०० ३३९६६० २१२४० 

3.  लशवभारी माध्र्लमक पवद्र्ालर् १४२२०० ७६६५५ ६५५४५ 

4.  खझन्द्ना माध्र्लमक पवद्र्ालर् २४९३०० २१४१४० ३५१६० 

5.  नेपाल राजष्िर् तन मा पव १४२२०० १३२७२० ९४८० 

6.  राजष्िर् तन मा पव कजरहवा २३६७०० २०१३७५ ३५३२५ 

7.  प्र्ुसराज तन मा पव १८१८०० १६३६२० १८१८० 

8.  दारुस्सलाम तन मा पव १३५००० ११९७१५ १५२८५ 

9.  प्राथलमक पवद्र्ालर् बरईपुर ११०७०० ८३७९० २६९१० 

10.  भगीरथी प्राथलमक पवद्र्ालर् २२३२०० १७६४४५ ४६७५५ 

11.  गौतमबुद्ध प्रा पव पवजर्नगर १७३७०० १४४३९० २९३१० 

12.  केवाल प्रा पव ७६५०० ६७६०५ ८८९५ 

13.  लसद्धाथि प्रा पव १११६०० ८९५८० २२०२० 

14.  बत्रभुवन प्रा पव ९०९०० ७२६३० १८२७० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

15.  फजलेरहमातनर्ा प्रा पव १५४८०० १३०८१५ २३९८५ 

16.  ने रा प्रा पव औरहवा १९५३०० १८४२३० ११०७० 

17.  प्रा पव लशवपुर पल्टा ११९७०० १०४७९० १४९१० 

18.  गोपाल सा प्रा पव १४५८०० ९८५२० ४७२८० 

19.  सरस्वती प्रा पव चमरसठ ११३४०० ९९९६० १३४४० 

20.  सरस्वती प्रा पव पचेहरी ७३८०० ५८१२५ १५६७५ 

21.  शोभा सा प्रा पव ११४३०० १०६५९० ७७१० 

22.  सारजु सा प्रा पव १२०६०० ९०५१० ३००९० 

23.  गौ फैजुलरसुल म  पा पव २२६८०० २०५६२० २११८० 

24.  महेबुब मेमोररर्ल प्रा पव १५१२०० १४६४७५ ४७२५ 

25.  मदरसा नुरुल इस्लाम प्रा पव १०८९०० १०१६५५ ७२४५ 

26.  प्रा पव सेमरहना ९२७०० ७५२४० १७४६० 

27.  राम जानकी प्रा पव १६४७०० १३६१२५ २८५७५ 

28.  दशरथ चन्द्र प्रा पव ८४६०० ७३४२५ १११७५ 

29.  लक्ष्मी सा प्रा पव १८०००० १३१७३० ४८२७० 

30.  मो सा इस्ला ए आ पव १८०००० १२५५५० ५४४५० 

31.  बालकल्र्ाण सा प्रा पव ७२००० ५२२७५ १९७२५ 

32.  सुबुलुस्सलाम प्रा पव ४६८०० ४०१७० ६६३० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

33.  सा प्रा पव सेमरी ७२९०० ५१८७० २१०३० 

34.  म मफ्ताहुल उलुम प्रा पव ९५४०० ७९४४० १५९६० 

35.  म जजर्ाउल उलुम प्रा पव ८४६०० ७६५३० ८०७० 

36.  खझनकन प्रा पव ११९७०० ६३१२० ५६५८० 

37.  चुडा कुमारी सा प्रापव १५८४०० १२३०६० ३५३४० 

38.  गौतमबुद्ध प्रा पव खढैचा ९८१०० ८२०८० १६०२० 

39.  राम दलुारी प्रा पव १८०००० १६३७८५ १६२१५ 

40.  द गािभवानी प्रा पव १२४२०० १००७४० २३४६० 

41.  राम लखन प्रा पव १५३००० १३६६५५ १६३४५ 

42.  ककसवत अहले सु प्रा पव ८७३०० ७७४०० ९९०० 

43.  भगवान अलमत नन्द्द प्रा पव ८३७०० ६५४७५ १८२२५ 

44.  म सारउल उलुम आ पव ६३००० ५५७१० ७२९० 

45.  मदरसा अरबबर्ा अहले स न्द्नत न रुल ४४१०० २४८१० १९२९० 

46.  मदरसा गररब नवाज ३७८०० ३४४०० ३४०० 

47.  माध्र्लमक पवद्र्ालर् बुटहतनर्ा २७२७०० १९५७५० ७६९५० 

48.  रत्नराज्र् लक्ष्मी आ पव २६७३०० २४०००० २७३०० 

49.  म अ सु बहरुल उलुम आ पव ८६४०० ५२४७० ३३९३० 

50.  राधेश्र्ाम तन मा पव १७२८०० १५२६४० २०१६० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

51.  नागेश्वर प्रा पव ८१९०० ७२३४५ ९५५५ 

52.  मोहम्मद मक्दलुमर्ा प्रा पव ५०४०० ४३६८० ६७२० 

53.  लक्ष्मणदास तन मा पव १६७४०० १३९५०० २७९०० 

54.  जनता माध्र्लमक पवद्र्ालर् २७०००० २२५००० ४५००० 

55.  फरदोस कन्द्र्ा पवद्र्ालर् सेमरी ४६८०० ३६३४० १०४६० 

56.  म अ अ सुन्द्नत लमसबाहुल उलुम ४०५०० ३५७७५ ४७२५ 

57.  राम जानकी आ पव लेंगडा २५११०० २१३४३५ ३७६६५ 

58.  देव प्रताप मा पव माधवनगर २६४६०० २३३७३० ३०८७० 

59.  पाविती आ पव सतभरा ५४९०० ४८४९५ ६४०५ 
 

जम्मा रकम ८२५७५०० ६८६५७०५ १३९१७९५ 

२ CUG सेिाको लार्ग भुक्िानीेः कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न पुजस्तका २०७७।७८ को कक्रर्ाकलाप नं २.७.२५.६२ मा कोलभड १९ का 
कारण उत्पन्द्न पररजस्थततमा लसकाई सहजजकारणका लार्ग लशक्षक तथा पवद्र्ाथीहरुलाई CUG सेवामा आवद्ध गनि स्थातनर् 
तहका सामुदातर्क पवद्र्ालर्मा अध्धर्नरत कक्षा ४ देखख १२ सम्मका पवद्र्ाथीहरुको वास्तपवक संख्र्ा र्ककन गरी प्रतत 
पवद्र्ाथी रु. १२५ का दरले ३ महहनाको लार्ग हुन आउने रकम पवद्र्ालर्लाई अनुदान हदने व्र्वस्था छ ।पाललकाले भौ नं 
१७०।२०७८।३।२३ बाट देहार्का पवद्र्ालर्हरुलाई CUG अनुदान उपलब्ध गारएकोमा शे्रस्ता परीक्षण गदाि पवद्र्ालर्हरुले उक्त 
कार्िक्रम नै नगरी रकम बुझेको पाइर्ो।तसथि CUG लसम खररद गरेको भन्द्दा बढी तनकासा भएको र कार्िक्रम नै नगरेको 
पवद्र्ालर्हरुबाट बढी तनकासा रकम असुल गनुिपने रु २२४१३२५ 

क्र सं पवद्र्ालर्को नाम तनकासा खचि बढी 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

1.  जानकी माध्र्लमक पवद्र्ालर् ४४५५०० - ४४५५०० 

2.  जनता माध्र्लमक पवद्र्ालर् १४२५०० ११८७५३ २३७४७ 

3.  भर माध्र्लमक पवद्र्ालर् २९१७५० - २९१७५० 

4.  लशवप्रताप माध्र्लमक पवद्र्ालर् १५४१२५ ६५७५० ८८३७५ 

5.  रत्नराज्र् प्रा पव ७६५०० - ७६५०० 

6.  लशवभारी माध्र्लमक पवद्र्ालर् २२६८७५ - २२६८७५ 

7.  अलमताव प्राथलमक पवद्र्ालर् २७००० - २७००० 

8.  खझन्द्ना माध्र्लमक पवद्र्ालर् ८५५०० - ८५५०० 

9.  राजष्िर् तन मा पव कजरहवा ४१६२५ ३७५२१ ४१०४ 

10.  प्र्ुसराज तन मा पव ४५३७५ - ४५३७५ 

11.  प्राथलमक पवद्र्ालर् बरईपुर १५७५० - १५७५० 

12.  भगीरथी प्राथलमक पवद्र्ालर् २७७५० - २७७५० 

13.  गौतमबुद्ध प्रा पव पवजर्नगर २३६२५ २३२०९ ४१६ 

14.  केवाल प्रा पव ५६२५ - ५६२५ 

15.  बत्रभुवन प्रा पव ७१२५ - ७१२५ 

16.  फजलेरहमातनर्ा प्रा पव १५३७५ - १५३७५ 

17.  ने रा प्रा पव औरहवा २०२५० - २०२५० 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

18.  प्रा पव लशवपुर पल्टा १३८७५ - १३८७५ 

19.  गोपाल सा प्रा पव १४६२५ - १४६२५ 

20.  सरस्वती प्रा पव चमरसठ ११६२५ - ११६२५ 

21.  शोभा सा प्रा पव १२७५० - १२७५० 

22.  सारजु सा प्रा पव १५००० - १५००० 

23.  गौ फैजुलरसुल म  पा पव ४३५०० - ४३५०० 

24.  महेबुब मेमोररर्ल प्रा पव १३८७५ - १३८७५ 

25.  प्रा पव सेमरहना ९७५० - ९७५० 

26.  राम जानकी प्रा पव लेंगडा ३५६२५ - ३५६२५ 

27.  दशरथ चन्द्र प्रा पव ९००० - ९००० 

28.  लक्ष्मी सा प्रा पव १६८७५ - १६८७५ 

29.  बालकल्र्ाण सा प्रा पव १३८७५ ६५७५ ७३०० 

30.  म मफ्ताहुल उलुम प्रा पव २०२५० - २०२५० 

31.  खझनकन प्रा पव १३८७५ - १३८७५ 

32.  चुडा कुमारी सा प्रा पव ३२६२५ ३२४९२ १३३ 

33.  गौतमबुद्ध प्रा पव खढैचा ७८७५ - ७८७५ 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

34.  आधारभुत पवद्र्ालर् गैडहवा ५७७५० - ५७७५० 

35.  द गािभवानी प्रा पव १२०७५० - १२०७५० 

36.  राम जानकी प्रा पव जजतपुर १८००० - १८००० 

37.  मदरसा अरबबर्ा अहलेस न्द्नत न रुल १४२५० - १४२५० 

38.  मदरसा दारुसललम तनमा मुजेहानी  २३६२५ - २३६२५ 

39.  माध्र्लमक पवद्र्ालर् बुटहतनर्ा १३२३७५ - १३२३७५ 

40.  राधेश्र्ाम तन मा पव ४५००० - ४५००० 

41.  नागेश्वर प्रा पव १२००० - १२००० 

42.  लक्ष्मणदास तन मा पव ४०५०० - ४०५०० 

43.  देव प्रताप मा पव माधवनगर १२४१२५ - १२४१२५ 

 

जम्मा रकम २५२५६२५ २८४३०० २२४१३२५ 

३ दोहोरो पोर्ाक भिाेः नगरपाललका अन्द्तगित संचाललत जानकी माध्र्लमक पवद्र्ालर्मा पाललकाले समातनकरण अनुदानबाट 
तलब भता हदने गरी स्वर्म सेवक राज कुमार चौधरीलाई तनर्ुक्त गरेकोमा तनजको पोर्ाक भता रु १०००० समातनकरण र 
सशति दबुैबाट भुक्तानी हदएकोले दोहोरो भुक्तानी पोर्ाक भता तनजबाट असुल गरी राजश्व दाखखला गनुिपने रु १००००  

१९ 

  

महोत्सि िथा अन्र् खचि  

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

महोत्सव तथा अन्द्र् खचि – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, सम ह, पवि, जात्रा, र्ात्रा, पवरामी, संस्कृतत लगार्तमा 
आर्थिक सहार्ता हदन सक्ने कान नी व्र्वस्था गरेको देखखदैन । तर पाललकाले र्स वर्ि उत्सव महोत्सव, धालमिक, सामाजजक, 

साूँस्कृततक प्रकृततका कार्िमा रु २१६१००० खचि गरेको छ । र्स्तो खचिमा तनर्न्द्त्रण गनुि पदिछ । 
२० 

  

मालसामानको गुणथिर परीक्षण  

 

२०.१ 

  

मालसामानको गुणस्तर परीक्षणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका 
मालसामान सम्झौतामा उजल्लखखत प्रापवर्धक स्पेलसकफकेशन र गुणस्तर बमोजजमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि 
गराउनु पने, तनरीक्षण वा परीक्षण गने तनकार्, अर्धकारी वा सलमततले तनरीक्षण वा परीक्षण गरी सकेपतछ स्वीकृत र अस्वीकृत 
मालसामानको पववरण उल्लेख गरी तनरीक्षण प्रततवेदन तर्ार गनुिपने, त्र्स्तो प्रततवेदनमा जाूँच भएको मालसामानको नाम, 

प्रततशत, स्पेलसकफकेशन, तनरीक्षण वा परीक्षणको पररणाम उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्द्धमा देखखएका उल्लेखनीर् 
व्र्होरा तनम्नानुसार छन  ः - कार्ािलर्मा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार स्पेलसकफकेशन तथा 
गुणस्तर सम्वन्द्धी मापदण्ड पुरा गरे नगरेको खुल्ने गरी परीक्षण स ची सहहत तनर्मको व्र्वस्था बमोजजम प्रापवर्धक स्पेलशकफकेशन 
तथा गुणस्तर सम्वन्द्धी सति पुरा गरे नगरेको प्रततवेदन पेश गने गरको पाइएन । तसथि मालसामानको प्रकृततअनुसार तुलनात्मक 
ताललका वा परीक्षण स ची (check list) सहहतको प्रततवेदन प्राप्त गरी मालसामान दाखखला तथा भुक्तानी गने व्र्वस्था लमलाउन ु
पने देखखन्द्छ । - देहार्का मालसामान खररद गरी सम्वजन्द्धत आप तत िकतािलाई भुक्तानी गरेकोमा तनरीक्षण÷परीक्षण गनि गठन 
गररएको बोडिले तर्ार गनगेरेको खोलुवा फाराम समेत नललई भुक्तानी गरेको उदाहरण देहार् अनुसार रहेको छः 
गो.भौ. र लमतत मालसामानको नाम बबके्रता भुक्तानी रकम 

९–२०७७।७।२ र्ुपीएस, पंखा ग्लोररर्स कम्प्र्ुटर एण्ड इलेक्िोतनक २३५८०० 

१०–२०७७।७।२ मेलशनरी तथा औजार ,, ४५३५०० 

१३–२०७७।७।१९ फतनिचर तथा कफक्चसि अजुिन एण्ड राज फतनिचर ८८६५२.८२ 
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६०–२०७७।१०।११ ,, आवास आजल्मनर्म एण्ड जस्टल  ४३०१४४.१६ 

५९–२०७७।१०।११ ,, बोहरा फतनिचर एण्ड इन्द्टररर्र  ४३५०५० 

५८–२०७७।१०।११ ,, बोहरा फतनिचर एण्ड इन्द्टररर्र  ४७३३५७ 

३५२–२०७८।३।२९ एसी, ल्र्ापटप ग्लोररर्स कम्प्र्ुटर एण्ड इलेक्िोतनक ३९७००० 

३६०–२०७८।३।२९ मेलशनरी तथा औजार ग्लोररर्स कम्प्र्ुटर एण्ड इलेक्िोतनक ३३७१२५ 

३६८–२०७८।३।१७ र् पीएस, बेिी ग्लोररर्स कम्प्र्ुटर एण्ड इलेक्िोतनक ४९७५०० 
 

२०.२ 

  

गुणस्तर परीक्षणः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा साविजतनक तनकार्ले आप तत ि गररएका मालसामान 
सम्झौतामा उजल्लखखत प्रापवर्धक स्पेलसकफकेशन र गुणस्तर बमोजजमका भए नभएको तनरीक्षण वा परीक्षण गनुि गराउनु पन े
व्र्वस्था छ । देहार् अनुसारका र्ोजनाको काममा PCC 1:1.5:3 for RCC कार्ि गने गरी लागत अनुमान तर्ार गरी उपभोक्ता 
सलमततबाट काम गराएकोमा सो कामको ल्र्ाव टेष्ट ररपोटि पेश नभएकोले कामको गुणस्तर सम्बन्द्धमा एकीन गनि नसककएको 
रू. 
भौ.नं. लमतत र्ोजनाको नाम क ल भुक्तानी 

रकम 

पररमाण दर भुक्तानी रकम 

३३५–२०७८।२५ बरगदा मजस्जद ममित ५१८१८७.७ १५.०४ १४६१० २१९७४४.९३ 

३३९–२०७८।३।२५ रामजानकी मजन्द्दर ३७१०९७.११ १०.२४ १४७३२.२४ १५०८५८.१४ 

१८४–२०७८।१।३ समर्माईथान तनमािण ३००००० ९.७९ १४६१०.७ १४३०३८.७५ 

जम्मा 
    

५१३६४१.८२ 
 

५१३,६४२ 
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२१ 

  

प्रोत्साहन  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजजम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शति तथा 
सुपवधा सम्बजन्द्ध आधारभ त लसद्धान्द्त र मापदण्ड संघीर् कानुन बमोजजम हुने, दफा ८६ (२) बमोजजम अन्द्र् व्र्वस्था स्थानीर् 
तहले बनाएको कानुन बमोजजम हुने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथि मन्द्त्रालर्को कार्ि संचालन तनदेलशकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ 
बमोजजम अततररक्त समर् र बबदाको हदन काम गदाि अथि मन्द्त्रालर्बाट नमसि स्वीकृत गराई खाजा र खाना भुक्तानी हदनुपन े
र ७.४.१ को (५) बमोजजम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेत अथि मन्द्त्रालर्बाट स्वीकृतत ललनुपने व्र्वस्था छ । पाललकाले कान न 
नबनाई प्रोत्साहन भत्ता खचि गनुि तनर्मसंगत नदेखखएको रु  

२,४९९,३७२ 

२२ 

  

कानून तनमािण र कार्ािन्िर्न  

 

२२.१ 

  

कानून र सञ्चालन स्थथति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहहरूले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र 
लभत्रका पवर्र्मा ऐन तथा सोको अर्धनमा रही तनर्म तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े
व्र्वस्था छ । जसअनुसार स्थानीर् तह सञ्चालनको लार्ग संघीर् मालमला तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रालर्बाट ३९ नम ना 
कान नहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पाललकाले हालसम्म १८ वटा ऐन, ४ वटा तनर्मावली, १४ वटा कार्िपवर्ध, १ वटा तनदेलशका 
समेत ३७ वटा कान न तनमािण गरी कार्ािन्द्र्नमा ल्र्ाएको छ । र्सरी तनमािण भएका कान नहरु तनमािण गरी सभा।कार्िपाललकाबाट 
स्वीकृत गरेर उक्त कान नहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरेको पववरण पेश गरेको छ । तोककएका सबै कान नहरू बनाई कार्ािन्द्वर्नमा 
ल्र्ाउनु पदिछ । 
 

तनदेमशका िथा मापदण्डेः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पाललकाले आफ्नो क्षेत्रार्धकारलभत्रको पवर्र्मा 
ऐन, तनर्म, तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ । पाललककाले कमिचारी, उपभोक्ता सलमतत तथा अन्द्र् 
लाभग्राही समुहलाई सचेतना, क्षमता पवकास, सीप पवकास आहदसूँग सम्बजन्द्धत ताललम, गोष्ठी अलभमुखीकरण लगार्तको कार्िक्रम 
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सञ्चालनको लार्ग तनदेलशका तजुिमा गरी लाग  गरेको छैन । र्सले गदाि कार्िक्रम सञ्चालनमा जजम्मेवारी, जवाफदेही, खचि प्रकक्रर्ा 
तथा मापदण्डमा समानता आउन सक्ने देखखएन । पाललकाले कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न सम्बन्द्धी तनदेलशका तजुिमा गरी कार्िक्रम 
सञ्चालन गनुिपदिछ । पाललकाले कृपर् औजारलगार्तका सामग्री पवतरण तथा फलफुल पवरुवा, बीउ र हेण्ड पम्प पवतरण लगार्तका 
कार्िक्रम सञ्चालन गदाि सरोकारवालाहरूलाई स चना प्रवाह, प्रस्ताव/माग संकलन, लाभग्राही छनोट र पवतरण सम्बन्द्धी प्रकृर्ा एवं 
मापदण्ड तजुिमा नगरेकोले आम नागररकको पहुूँच सुतनजश्चत र पारदशी भएको पाइएन । र्सले गदाि पाललकाले पवतरण गरेको 
सामग्री तथा अनुदान न्द्र्ार्ोर्चत छ भन्द्ने आधार देखखएन । र्समा सुधार हुनु पदिछ ।  

२२.२ 

  

न्द्र्ातर्क सलमतत– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखख ५३ सम्म न्द्र्ातर्क सलमततको अर्धकाराह क्षेत्र तथा 
न्द्र्ार् सम्पादन प्रकक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमततमा परेको उजुरीमध्रे् मेललमलाप प्रकृततका आधारमा पववाद दताि भएको 
३ महहनालभत्र टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त पववरण अनुसार गतबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
ककनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी १८ र र्ो बर्ि थप भएको १७ गरी कुल ३१ पववाद दताि भएकोमा २४ वटा मात्र फछ्र्र्ौट भई ७ 
वटा बाूँकी देखखन्द्छ । न्द्र्ार् सम्पादन प्रकक्रर्ालाई ऐनले तोकेको म्र्ादलभत्र फछ्र्र्ौट वा कारबाही ककनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपदिछ 
।  

 

 

२३ 

  

आन्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली  

 

२३.१ 

  

आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजजम आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणाली तर्ार 
गरी लागु गनुिपनेमा लाग ुगरेको पाइएन। र्स सम्बन्द्धमा देखखएका अन्द्र् व्र्होराहरू तपलशल वमोजजम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभ त तथ्र्ांक संकलन, अलभलेखांकन र 
व्र्वस्थापन गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  

• पाललकाले एक आर्थिक वर्ि लभत्र भएको आर्थिक कारोवारको अनुस ची १४ वमोजजमको ढाूँचामा वापर्िक प्रततवेदन तर्ार गरेको 
पाइएन ।  
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• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजजम एक आर्थिक वर्िमा खचि हुन नसकी बाूँकी रहेको रकम आर्थिक 
वर्िको अन्द्तमा स्थानीर् तहको संर्चत कोर्मा िान्द्सफर गनुिपनेमा आर्थिक वर्ि समाप्त भए पश्चात   चालु खचि खातामा रू. ५ 
करोड ५३ लाख ७७ हजार, प ूँजीगत खचि खाताबाट रू. ५१ लाख २० हजार र पवभान्द्सर् कोर्मा रू. १८ लाख ४७ हजार समेत गरी 
जम्मा रू. ६ करोड २३ लाख ४४ हजार लमतत २०७८ भदाेै २१ गते म ल संर्चत कोर्मा िान्द्सफर गरेको छ ।  

• पाललकाले कार्िक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पाललकाबाट र्स वर्ि संचाललत कार्िक्रम तथा र्ोजनाको 
कार्ािन्द्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वापर्िक कार्िक्रम अनुसारको प्रगतत प्रततवेदन तर्ार गरेको पाइएन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्ता र बैंकबीचको हहसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्द्धमा बैंक हहसाव लमलान पववरण तर्ार नगरेको कारण 
हहसाव लमलान भए नभएको सम्बन्द्धमा र्कीन गनि सककएन ।  

• अन्द्तर सरकारी पवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजजम मध्र्कालीन खचि संरचना तर्ार गनुिपनेमा पाललकाले सो 
बमोजजमको मध्र्कालीन खचिको संरचना तर्ार गरेको पाइएन ।  

• पवर्र्गत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्िक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, ताललम, गोष्ठीतफि  बढी केन्द्रीत भई पवतरणमुखी रहेको 
पाइर्ो ।  

• पाललकाले जजन्द्सी सामानको एकीकृत पववरण तथा सहार्क जजन्द्सी खाता अध्र्ावर्धक नगरी वडा कार्ािलर् तथा पवलभन्द्न संघ 
संस्थालाई पवतरण गरेको पाइर्ो ।  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका जजन्द्सी सामान अलभलेख पाललकाको म ल जजन्द्सी खातामा अध्र्ावर्धक गरेको पाइएन ।  

• साना तथा ठ ला सबै तनमािण कार्िको नापी ककताब कम्प्र् टरबाट तर्ार गररएको लुजलशटमा भरी भुक्तानीको लेखासाथ राखे्न 
गरेको छ । कततपर् तनमािण कार्िलाई थप तनरन्द्तरता हदन वा अन्द्र् कारणले पतछ पतन पुनरावलोकन गनि पने भएकोले आवश्र्क 
परेको समर्मा उपलब्ध हुन सक्ने गरी संस्थागत स्मतृतको लार्ग डडजजटलाईज गरी वा अन्द्र् तवरले सुरक्षक्षत राख्न आवश्र्क 
देखखन्द्छ ।  
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• कततपर् सडक तथा कुलो÷नहर तनमािण तथा ममितमा सो स्थानको चेनेज नं.उल्लेख गने नगरेबाट एकै कार्िको लार्ग दोहोरो 
भुक्तानी हुन सक्ने र तनमािणस्थलको अनुगमन तनरीक्षणमा द्पवपवधा हुने भएकोले जुनसुकै समर्मा पतन तनमािणस्थलको पहहचान 
हुने गरी चेनेज लगार्तका संकेतहरूलाई अतनवार्ि गनुिपदिछ ।  

• जुनसुकै तनमािणकार्ि, मालसामान, परामशि सेवा वा अन्द्र् सेवा खररदको लार्ग लागत अनुमान तर्ार गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले तनमािण तथा सेवा सम्बन्द्धी कार्िको लागत अनुमान तर्ार गरेको भए तापतन लागत अनुमान वेगर फतनिचर, कार्ािलर् 
सामान, कम्प्र् टर आहद खररद गरेको देखखन्द्छ ।  

• जजन्द्सी तनरीक्षण प्रततवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पवलभन्द्न मालसामान ममित तथा लललाम गनुि पनेमा गरेको पाइएन ।  

• म ल्र् अलभवदृ्र्ध कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (क) अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बजन्द्धत 
आन्द्तररक राजस्व कार्ािलर्लाई नहदई आर्थिक वर्िको अन्द्तमा मात्र हदइएको तथा इ हटडडएस नगरेको ।  

• कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्राजप्तमा आइपने सम्भापवत जोखखमहरू पहहचान गरी तनराकरणको प्रर्ास गरेको अलभलेख नराखेको ।  

• कुनै रकम भुक्तानी हदूँदा ररत पुगे वा नपुगेको जाूँच गरी रलसद बील भपािइहरूमा लसललसलेवार नम्वर राखी कार्ािलर् प्रमुखले 
तोकेको कमिचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाखणत गनुिपनेमा सो अनुसार गरेको पाइएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ खररद अनुसार गुरुर्ोजना र वापर्िक खररद र्ोजना तर्ार गनुिपनमेा 
तर्ार गरेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजजम आर्थिक वर्ि शुरु हुनुभन्द्दा पन्द्र हदन अगावै पाललकाले आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रको तनमािण सामग्री म ल्र्, ज्र्ाला, भाडा तथा अन्द्र् महशुलको स्थानीर् न्द्र् नतम दररेट तोक्न ुपनेमा तोकेको पाइएन।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई लागु गनि सक्ने व्र्वस्था 
भएकोमा वनाएको पाइएन । 
• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनुसार र्स वर्ि कार्िसम्पन्द्न भएका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरू उपभोक्ता 
सलमततलाई हस्तान्द्तरण गनुिपनेमा गरेको पाइएन ।  
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• संस्था दताि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पाललकाबाट संचालन भएका पवलभन्द्न र्ोजना तनमािण गनि गठन गरेका उपभोक्ता 
सलमतत उक्त ऐनको व्र्वस्था अनुसार मान्द्र्ता प्राप्त हुने गरी दताि गरेको पाइएन ।  

• सञ्चाललत र्ोजनाको स चना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेक्षक्षत र वास्तपवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन 
लगार्तका पवर्र्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहहतको साविजतनक सुनुवाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउनु पनेमा 
अर्धकांशतः पालना भएको पाइएन।  

• वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीघिकाललन र्ोजना तर्ार नगरेको ।  

• पाललकाको पवकास तनमािण व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लार्ग आवश्र्क प्रापवर्धक तथा प्रशासतनक कमिचारीको ५४ जनाको 
दरबन्द्दी रहेकोमा ३२ पद ररक्त पाइर्ो ।  

• सुशासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनुसार नागररक वडापत्रमा उल्लेखखत सेवाहरूको 
कार्ािन्द्वर्न जस्थतत अनुगमन गनि अनुगमन संर्न्द्त्र तर् गरेको पाइएन ।  

• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजजम कार्ि पववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।  

• तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमोजजम तलवी प्रततवेदन पाररत गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गनुिपनेमा 
कार्ािलर्ले कमचािरीहरूको तलवी प्रततवेदन पाररत नगरी रू. १५२७७३१३.४० तलब खचि लेखेको पाइर्ो । तलबी प्रततवेदन पाररत 
नहुूँदा ग्रेडसमेत र्कीन हुन सकेन ।  

• मन्द्त्रालर्को लमतत २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्द्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपत्रको दफा 
१७ बमोजजम र्स पाललका तथा पाललकामा समाहहत भएका सापवकका गाउूँ  पवकास सलमतत तथा नगरपाललकाको नाममा रहेको 
पेश्की तथा बेरुजु अलभलेख समार्ोजन भएको पाललकामा कार्म गरी तनर्मानुसार पेश्की फछ्र्िर्ौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्ि 
गनुिपनेमा र्स पाललकामा समाहहत भएका साबबकका पवर्र्गत कार्ािलर्को बेरुज  लगत तथा सम्परीक्षणको अलभलेख पाललकाले 
र्कीन गरी अध्र्ावर्धक नगरेकोले पाललकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्द्वर्न गनुिपदिछ ।  
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तसथि पाललकाले आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई तोककए बमोजजम प्रभावकारी र पवश्वशनीर् बनाइ सवेा प्रवाह सुदृढ बनाउने तफि  
ध्र्ान हदनुपने देखखन्द्छ ।   

२३.२ 

  

सफ्टवेर्र खररद - नेपाल सरकारको स चना प्रपवर्ध प्रणाली (व्र्बस्थापन तथा सञ्चालन) तनदेलशका, २०७१ को बुूँदा नं.४.१ मा 
कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ि पवद्र्ुतीर् माध्र्मबाट सञ्चालन गनिका लार्ग प्रर्ोग गने स चना प्रपवर्ध प्रणालीको तनमािण 
गदाि त्र्स्तो प्रणाली सम्बन्द्धी कागजात तर्ार गरी मानक अनुरुप भए नभएको तनधािरण गनि स चना प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत 
गराउन पने व्र्बस्था रहेको छ । स्थानीर् तहले लसफाररस पत्र सफ्टवेर्र खररद गरी रु. ४९०४२० खचि गरेकोमा खररद भएका 
सफ्टवेर्रको स चना तथा प्रपवर्ध पवभागबाट स्वीकृत ललएको देखखएन । स चना प्रपवधी पद्दततमा र्ुजर एक्सेस व्र्वस्थापन 
सम्बजन्द्धत सफ्टवेर्र म्र्ानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ को कार्ािन्द्वर्न गरी सफ्वेर्र प्रर्ोग गनुिपदिछ ।   

 

 

२३.३ 

  

म.ले.प. फारमहरुको प्रर्ोगः सापवकमा रहेका म.ले.प. फारमहरुको सट्टा नर्ाूँ म.ले.प. नम्बरहरु २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं. 
९०१ देखख ९१० आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीसूँग सम्बजन्द्धत फारमहरु जस्तै आई.हट. तथा सफ्टवेर्रसूँग सम्बजन्द्धत अलभलेख, 

पररवारको दैतनक भ्रमण भत्ता सम्बन्द्धी अलभलेख, सवारी साधन तथा मेलशन प्रर्ोगको लगबुक, रलसद तनर्न्द्त्रण खाता, भ्रमण 
प्रततवेदन, कमिचारी दस्तखत नमुना अलभलेख आहद म.ले.प. फारमहरु आंलशक रुपमा प्रर्ोग गरेको देखखर्ो । कार्ािलर्को 
कार्िसम्पादनमा लमतजव्र्ता तथा प्रभावकारीता ल्र्ाउन कामको प्रकृततअनुसार फारमहरूको व्र्वजस्थत र प णि प्रर्ोग गनुिपने 
देखखन्द्छ ।   
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म.ले.प. फारमहरुको प्रर्ोगः सापवकमा रहेका म.ले.प. फारमहरुको सट्टा नर्ाूँ म.ले.प. नम्बरहरु २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं. 
९०१ देखख ९१० आन्द्तररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीसूँग सम्बजन्द्धत फारमहरु जस्तै आई.हट. तथा सफ्टवेर्रसूँग सम्बजन्द्धत अलभलेख, 

पररवारको दैतनक भ्रमण भत्ता सम्बन्द्धी अलभलेख, सवारी साधन तथा मेलशन प्रर्ोगको लगबुक, रलसद तनर्न्द्त्रण खाता, भ्रमण 
प्रततवेदन, कमिचारी दस्तखत नमुना अलभलेख आहद म.ले.प. फारमहरु आंलशक रुपमा प्रर्ोग गरेको देखखर्ो ।कार्ािलर्को 
कार्िसम्पादनमा लमतजव्र्ता तथा प्रभावकारीता ल्र्ाउन कामको प्रकृततअनुसार फारमहरूको व्र्वजस्थत र प णि प्रर्ोग गनुिपने 
देखखन्द्छ ।  
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२३.५ 

  

बेरुजु लगतः बेरुजु लगतका लार्ग मलेप फारामको व्र्वस्था गररएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ देखख ८०५ सम्मका देहार्का 
म. ले. प. फाराम मध्रे् कार्ािलर्सङ्ग सम्बजन्द्धत म. ले. प. फाराम ८०१ बेरुजु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ बेरुजुको 
कार्ािलर्गत प्रततवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बेरुजुको केजन्द्रर् कार्ािलर्गत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ बेरुजुको कार्ािलर्गत 
केजन्द्रर् प्रततवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ सम्परीक्षण गोश्वारा अलभलेख फाराम राखेकाेे पाइएन । र्समा सुधार हुनु पदिछ ।   

 

 

२३.६ 

  

सेवाप्रवाहको जस्थतत : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीर् तहले आफ्नो अर्धकारक्षेत्र लभत्रका 
पवर्र्मा ऐन बनाउन तथा सोको अर्धनमा रही आवश्र्कता अनुसार तनर्म, तनदेलशका, कार्िपवर्ध र मापदण्ड बनाई कार्ािन्द्वर्नमा 
ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनुसार १८ वटा ऐन, ५ वटा तनर्मावली र १३ वटा कार्िबबर्ध स्वीकृत गरी कार्ािन्द्वर्नमा ल्र्ाएको छ 
। र्स वर्ि पाललकाबाट जन्द्म दताि ४५११ वटा, मतृ्र्ु दताि ३९६ वटा, बसाइूँसराइ ५६ वटा, पववाह दताि १०९६ वटा, सम्बन्द्ध पवच्छेद 
दताि २ वटा गरेको पववरण प्राप्त भएको छ प रि । सडक कालोपते्र तनमािण ४ कक.लम., कालोपते्र सडक ममित २.२ कक.लम., ग्राभेल 
सडक तनमािण सडक ८ कक.लम. र ग्राभेल सडक ममित २०।७५ कक.लम. रहेको छ ।   

 

 

२४ 

  

सम्पवि उपर्ोग र संरक्षण  

 

२४.१ 

  

सम्पपत्त हस्तान्द्तरण :स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार पवर्र्गत कार्ािलर्को चल अचल 
सम्पपत्त, दातर्त्व तथा अलभलेख उक्त कार्ािलर्हरू समाहहत भएका पाललकामा स्वतः हस्तान्द्तरण हुने व्र्वस्था छ । र्सरी 
हस्तान्द्तरण हुन ेसम्प णि सम्पपत्तको अलभलेख तथा जजन्द्सी लगत खाता २०७५ असार मसान्द्त लभत्र स्थानीर् तहले तर्ार गरी 
प्रततबेदन तर्ार गनुिपने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पाललकाले सम्पपत्तको अलभलेख तथा जजन्द्सी लगत तर्ार नगरेको, कम्प्र्ुटर, 

ल्र्ापटप, पप्रन्द्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्द्र् फतनिचर जस्ता म ल्र्वान समानहरू जजम्मेवारी सारेको पाइएन । र्सरी जजन्द्सी 
मालसामानको आम्दानी नजनाउूँदा जजन्द्सी मालसामानहरू हराउने र हहनालमना हुन सक्ने हुूँदा खररद गररएका मालसामानहरूको 
प्रकृतत अनुसार सम्बजन्द्धत जजन्द्सी खातामा आम्दानी जनाई जजन्द्सी खाता अद्र्ाबर्धक गनुिपदिछ ।   

 

 

२४.२ 

  

सरकारी तथा साविजतनक जग्गा संरक्षण, उपर्ोग तथा हक हस्तान्द्तरण -स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा 
गाउूँपाललका तथा गाूँउपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सरकारी सामुदातर्क तथा साविजतनक सम्पपत्तको रेखदेख, ममित सम्भार र 

 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

संरक्षण गनुिपने व्र्वस्था छ । पाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको साविजतनक सम्पपत्तको ममित सम्भार एवं संरक्षण गरेको/अलभलेख 
राखेको पाइएन । पाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सम्पपत्तको रेखदेख ममित सम्भार एवं संरक्षण गनुि/गराउनु/अलभलेख राख् नु पदिछ 
।   

२४.३ 

  

कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजजम स्थानीर् तहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्द्दीमा 
कार्िरत प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मालसक तलबबाट १० प्रततशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम 
थप गरी जम्मा गनुिपन े व्र्वस्था छ । पाललकाले र्स वर्ि पवत्तीर् समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु. १५ लाख 
िान्द्सफर गरेको छ । तर उक्त कोर्को संचालन सम्बन्द्धी पाललकाबाट कुनै ऐन कान नको व्र्वस्था भएको देखखएन । र्सरी 
कान नको व्र्वस्था नगरी पाललका अनुदानबाट सोझै कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम िान्द्सफर गनि लमल्ने नदेखखएकाले उक्त 
रकम कफताि ललई स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा दाखखला हुनुपने रु.   

१,५००,००० 

 

२५ 

  

बजेट िथा कार्िक्रम  

 

२५.१ 

  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहले आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनुमान 
कार्िपाललकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते लभत्र पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्द्तलभत्र सभाबाट 
पाररत गनुिपने र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ हदनलभत्र स्थानीर् तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् 
अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अजख्तर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था बमोजजम नगरेको छ । र्स स्थानीर् तहमा उपप्रमुख श्री 
शुभावती कुमीले लमतत २०७७।३।१० गते रू. ९७ करोड १३ लाख ६० हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७७।३।१८ गते 
पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमुखले २०७७।४।१ मा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतलाई बजेट खचि गने अजख्तर्ारी 
प्रदान गरेको देखखन्द्छ ।   

 

 

२५.२ 

  

अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजम स्थानीर् आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजटे 
तथा कार्िक्रमको प्राथलमकीकरणका आधार तर्ार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी दफा ७१ 
बमोजजम बजेट पेश र पाररत गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहले र्ो बर्ि रु ५ करोड अबण्डा राखेको छ । उक्त अबण्डा 

 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

रकमबाट चालुतफि बाट ५० लाख र पुजीगततफि  ४ करोड ५० लाख बजेट व्र्वस्था गरी खचि गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी 
कार्िपाललकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रकक्रर्ामा तनर्न्द्त्रण गनुिपदिछ ।  

२५.३ 

  

बजेट सीमा तनधािरण सलमतत : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजजम पाललकामा प्राप्त हुने आन्द्तररक 
आर्, राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हुन ेरकम, अनुदान, ऋण र अन्द्र् आर्को प्रक्षपेण तथा सोको सन्द्तुललत पवतरणको खाका र बजेट 
सीमा तनधािरण गनि ७ सदस्र्ीर् स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा तनधािरण सलमतत गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सलमततले आर्को 
प्रक्षेपण, साधनको सन्द्तुललत पवतरणको खाका, बजेटको क ल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा तनधािरण, बजेट तथा कार्िक्रमको 
प्राथलमकीकरण, पवर्र्क्षेत्रगत बजेट तजुिमा मागिदशिन तर् गनुिपने जस्ता कार्िहरू फागुन महहनालभत्र सम्पन्द्न गरी सक्नुपने र 
बजेट प्रक्षेपण गदाि बजेट वर्िपतछको थप दईु वर्िको समेत प्रक्षेपण तर्ार गनुिका साथै तर्ार भएको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट 
सीमा प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृतले चैत १५ गतेलभत्र पाललकाका पवर्र्गत शाखा तथा वडा सलमततलाई उपलब्ध गराउनुपने कानुनी 
व्र्वस्था रहेको छ । ऐनमा व्र्वस्था भएअनुसार बजेट सीमालगार्त क्षेत्रगत पवर्र् समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्द्धी तनर्म तथा 
कार्िपवर्ध तजुिमा एवं सोको पालनामा सम्बजन्द्धत पदार्धकारीको ध्र्ान जानुपदिछ ।   

 

 

२५.४ 

  

बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् बजेट तथा कार्िक्रम 
तजुिमा सलमतत गठन गरी आगामी वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, बजेट तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, पवर्र् क्षेत्रगत 
कार्िक्रम, र्ोजना तथा कार्िक्रममा दोहोरोपना हुन नहदई आपसी तादाम्र्ता तथा पररप रकता कार्म गनुिपने ब्र्वस्था अनुसार 
सलमतत गठन गरेको भएता पतन आगामी आर्थिक वर्िको नीतत तथा कार्िक्रम, कार्िक्रमको प्राथलमकीकरण, कार्िक्रमबीच 
पररप रकता कार्म गरेको समेत नदेखखएकाले बजेट तजुिमा गदाि ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान हदनुपदिछ ।  

 

 

२५.५ 

  

बैंक हहसाब लमलान नगरेको – स्थानीर् तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजजम स्थानीर् तहले आफ्नो 
कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ािलर्को लसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाूँचामा राखु्नपने उल्लेख छ । 
सो बमोजजम मालसक रुपमा स्रेस्ता र बैंक खाताको हहसाब लमलान पवबरण तर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् तहले सञ्चालन गरेको 

१८,२७३,९७७.१८ 

 



क्रम भौचर 
नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

देहार्बमोजजमको खाताको बैंक हहसाब लमलान पववरण तर्ार नगरेको कारण तनम्नानुसार फरक पनि गएकोले बैंक हहसाब लमलान 
पववरण तर्ार गरी र्ककन गनुपने रु. 
खाताको नाम शे्रस्ता अनुसार बाूँकी बैंक स्टेटमेण्ट 

अनुसार बाूँकी 
फरक 

संर्चत कोर् ३५६०३६२.७२ ११६७२७९.८५ 2393082.87 

पवपवध कोर् खाता 1807112.46 १८०७११२.४६ 0.00 

पवपद् व्र्वस्थापन 
कोलभड 

१०७९६२२४.३४ १८४८०८२.२३ 8948142.11 

प ूँजीगत खाता २९९९००१५.९८ २२१९७७०७.७३ 7792308.25 

धरौटी खाता १४८७२७३३.१५ १३६७४७९३.७५ 1197939.40 

चाल  खाता ६०६०९४३३.४८ ६२६६६९२८.९३ -2057495.45 

जम्मा 
  

18273977.18 
 

२५.६ 

  

क्षेत्रगत बजेट र खचिको जस्थततः स्थानीर् तहको एकीकृत समानुपाततक र हदगो पवकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपाततक बजेट 
पवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हुन्द्छ । र्स पाललकाको २०७७।७८ को क्षेत्रगत बजेट र खचिको जस्थतत देहार्अनुसार रहेको 
देखखन्द्छ । 
मुख्र् क्षेत्र वापर्िक वजेट खचि रकम कुलखचि मध्रे् 

प्रततशत 

आर्थिक पवकास 58488085 35605978.3 4.59 

सामाजजक क्षेत्र 339847000 266273630 34.36 
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नम्बर 

भौचर 
लमतत 

बबर्र् बेरुजु रकम 

प वािधार पवकास क्षेत्र 365515000 255283105 32.94 

सुशासन तथा अन्द्तरसम्बजन्द्धत 
क्षेत्र 

71275000 47987020.4 6.19 

कार्ािलर् सञ्चालन तथा 
प्रशासतनक 

179931047.2 169766192 21.91 

जम्मा 1015056132 774915925 
 

उपरोक्त पववरण अनुसार सभाले पवतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे् सामाजजक क्षेत्रमा सबैभन्द्दा बढी ३४.३६ प्रततशत र सुशासन तथा 
अन्द्तरसम्बजन्द्धत क्षेत्रमा सबै भन्द्दा घटीमा ६.१९ प्रततशत रहेको छ । पाललकाले वापर्िक बजेटको तुलनामा क्षेत्रगत बजेटमा खचि 
गरी ७६.३४ प्रततशतमात्र पवत्तीर् प्रगतत हालसल गरेको छ ।  

२५.७ 

  

प्रगतत प्रततवेदनः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३५ बमोजजम बजेट तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्द्वर्न गने प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अनुस ची २ बमेजजमको ढाूँचामा तै्रमालसक प्रगतत पववरण तर्ार गरी तोककएको तनकार्मा पेश 
गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले तनर्मानुसार प्रगतत पववरण बनाई तोककएको ढाूँचामा प्रगतत पववरण तर्ार गरेको देखखएन । 
तोककएको ढाूँचामा बापर्िक प्रगतत पववरण तर्ार नगने पदार्धकारीलाई जजम्मेवार बनाउनु पदिछ । 
 

तै्रमालसक प ूँजीगत खचिः आर्थिक कार्िपवर्ध तथा पवत्तीर् उत्तरदातर्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म १६(१०) बमोजजम स्वीकृत 
भएको कार्िक्रममा तनर्म ३५ बमोजजम तै्रमालसक प्रगतत पववरण वनाई पेश गनुिपने र तै्रमालसक कार्िलक्ष्र् तथा कार्िक्रम बमोजजम 
कार्िसम्पादन सम्पन्द्न गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको पववरणअनुसार प ूँजीगत 
वापर्िक रु. ३७ करोड १२ लाख २८ हजार खचि भएकोमा प्रथम तै्रमालसकमा रु. ४६ लाख ६६ हजार अथाित १.२६ प्रततशत दोश्रो 
तै्रमालसकमा रु. ५ करोड १३ लाख ८८ हजार अथाित १३.८४ प्रततशत र तेश्रो तै्रमालसकमा रु. ८ करोड ९६ लाख ३८ हजार अथाित 
२४.१५ प्रततशत र चौथो तै्रमालसकमा रू. २२ करोड, ५५ लाख ३६ हजार अथाित ६०.७५ प्रततशत खचि गरेको देखखएको छ । र्सरी 
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नै असार महहनामा मात्र रु. १४ करोड ९६ लाख ९९ हजार अथाित ४०.३३ प्रततशत खचि देखखनुले असारमा आएर खचिको चाप 
बढेको देखखएकाले सन्द्तुललत खचि ब्र्वस्थापन भएको देखखएन । स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार तै्रमालसक रुपमा सन्द्तुललत खचि हुन े
गरी कार्िक्रम कार्ािन्द्वर्न गररनु पदिछ ।  

२५.८ 

  
 

स्थानीर् तथ्र्ाङ्क, अलभलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजजम स्थानीर्तहले 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको आधारभुत तथ्र्ाङ्क संकलन, अलभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने तथा आफ्नो क्षेत्रलभत्रको शैक्षक्षक, भौगोललक 
अवस्था, प्राकृततक श्रोत अन्द्तगित खानी, जंगल तथा अन्द्र् श्रोत, प वािधार अन्द्तगित सडक, पुल, खानेपानी लगार्तको अलभलेख तथा 
श्रोत नक्साङ्कनसहहतको पाललकाको प्रोफाइल तर्ार गनुिपने ब्र्वस्था छ । पाललकाले स्थानीर् तथ्र्ाङ्क सम्बन्द्धी नीतत, कान न 
र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखखएन । स्थानीर् तहका हरेक प्राथलमकीकरणका कक्रर्ाकलाप 
सञ्चालनमा तथ्र्ाङ्कले महत्वप णि भुलमका खेल्ने हुूँदा सोको संकलन र अलभलेख राखे्न कार्िमा पहल हुनु आवश्र्क छ । 
तथ्र्ाङ्कवेगर प्राथलमकतामा राखखएका र्ोजना, बजेट, प्रकक्रर्ा र कार्ािन्द्वर्नले उर्चत साथिकता नपाउने हुूँदा र्स तफि  पाललकाले 
अलभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान हदनुपदिछ ।  

 

 

२६ 

  

वििीर् वििरण  
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पवत्तीर् पववरण–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउूँपाललका तथा नगरपाललकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक 
गतेदेखख आगामी वर्िको असार मसान्द्तसम्मको अवर्धलाई आर्थिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राखु्नपदिछ । सोही 
ऐनको दफा ६९ मा तोककए अनुसार गाउूँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो आर्थिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 
र्स सम्बन्द्धमा देखखएका व्र्होरा देहार् बमोजजम छन   ।  

•  स्थानीर् तहको असार मसान्द्तको बैंक मौज्दात र स्रेस्ताको मौज्दात रू. १९६८६०१३.०१ ले फरक देखखएको छ । नगरपाललकाले 
बैंक समार्ोजन हहसाब तर्ार गरी चेक साट्न वाूँकी रहेको पववरणा तर्ार गरी हहसाब फरक परेको कारण पेश गरेको छ ।  
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•  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा कार्ािलर्ले स्थानीर् सजञ्चत कोर्मा भएको आर्व्र्र्को चौमालसक 
शीर्िगत पववरण तर्ार गरी संघीर् अथि मन्द्त्रालर्, प्रदेश अथि मन्द्त्रालर्, तथा राजष्िर् प्राकृततक स्रोत तथा पवत्त आर्ोगमा 
पठाउनुपने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ािलर्ले र्ो वर्ि सजञ्चत कोर्को चौमालसक हहसाव तालुक तनकार्मा पठाएको देखखएन। 
तहगत अनगुमन व्र्वस्थालाई कक्रर्ाशील बनाउन कान न बमोजजमका पववरणहरु तालुक तनकार्हरुमा पठाउनु पदिछ।  

•  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजजमको ढाूँचामा लेखा 
राखु्नपने व्र्वस्था गरेकोमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाूँचामा प्रततवेदन तर्ार गरी लेखापरीक्षणमा 
पेश भएन । त्र्सैले तोकेबमोजजमका पवत्तीर् पववरणहरू तथा खाताहरू अद्र्ावर्धक गरी आर् र व्र्र्को वास्तपवक जस्थतत 
देखखने गरी लेखांकन गनुिपदिछ ।  

२६.२ 

  

कजन्द्टन्द्जेन्द्सी खचिको अलभलेख: साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सूँग सम्बजन्द्धत अनुस ची 
१ मा तनमािण कार्िको लागत अनुमान तर्ार गदाि वकि  चाटि र स्टाफ खचिको लार्ग २ प्रततशत र अन्द्र् सानाततना खचिको लार्ग 
२ प्रततशत कजन्द्टन्द्जेन्द्सी खचि गनि सककने व्र्वस्था छ कार्ािलर्बाट र्ोजना कार्ािन्द्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्िक्रम खचिबाट ३ 
प्रततशतका दरले बबलबाट र्स्तो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ािलर्ले आ.व २०७७/७८ मा कन्द्टीन्द्जेन्द्सी बापत रु ६६ लाख ४ 
हजार कट्टी गरेको छ । उक्त रकम मध्रे् रू. ४१ लाख ८९ हजार खचि भएको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्िक्रमगत 
कजन्द्टन्द्जेन्द्सी खचिको अलभलेख खडा गरी राखु्न पनेमा राखे्न गरेको छैन ।   
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अनुदान कफताि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कान न एवं कार्िपवर्ध बमोजजम ती तनकार्बाट स्थानीर् तहमा प्राप्त हुने समपरुक 
वाहेकका अनुदान खचि नभई बाूँकी रहेको अवस्थामा सम्बजन्द्धत तनकार्मा कफताि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्बाट प्राप्त 
पववरण अनुसार २०७८ असार मसान्द्तमा संघ तफि  रू. 63065673.39 र प्रदेश तफि  रू. 5419084.41 अनुदान खचि नभई बाूँकी 
रहेकोमा संघ तफि  रू. 56079388.82 र प्रदेश तफि  रू. 3101084.41 कफताि गरेको छ । कोर् तथा लेखा तनर्न्द्त्रक कार्ािलर् 
कपपलवस्तुबाट प्राप्त पववरण अनुसार संघ तफि  रू. ६९८६२८४.५७ र प्रदेश तफि  रू. २३१८००० समेत रू. ९३०४२८४.५७ कफताि गरेको 
पाइएन । खचि नभई बाूँकी रहेको तनम्नानुसारको रकम सम्बजन्द्धत तनकार्मा कफताि गनुिपने रु  

९,३०४,२८५ 

 



 


