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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदश्चशािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदश्चशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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प्रादेश्चशक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपश्चिम प्रदेश) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

 
श्री प्रमखुज्रू्, 
बदाघाट नगरपातलका, 
नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर् 
सनुवल, नवलपरासी (व स ुप) । 

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

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

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र औश्चचत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न  गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोश्चजम 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 तनदेश्चशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बश्चन्धि 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 सम्पश्चत्तको संरक्षर् र उपर्ोग, श्चजम्मेवारी 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 प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अश्चन्िम 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 पारदश्चशािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवशृ्चत्त देश्चखएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोश्चजम 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 जनशश्चक्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्शु्चक्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेश्चक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पश्चत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेश्चक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देश्चखएन । 

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

                (टंकमश्चर् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

                                                       
-लशु्चम्वनी, कर्ााली र सदूुरपश्चिम प्रदेश प्रादेश्चशक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 

 

पर संखर्ाः २०७८।७९ 
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श्री प्रमखुज्रू्,  

वदाघाट नगरपातलका, 
नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्,  

वदाघाट, नवलपरासी -व स ुप) । 

 

 

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले वदाघाट नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बश्चन्धि अन्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं ।  
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को तबश्चत्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बश्चन्धि अन्र् 
तबबरर्ले स्थानीर् िहसंग सम्बश्चन्धि प्रचतलि कानून बमोश्चजम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथा अवस्था श्चचरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.    लेखापरीक्षर्बाट रु ५ करोड ७८ लाख ९३ हजार बेरुजू देश्चखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु.१ करोड ७५ लाख 
४७ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ३ करोड २० लाख ९४ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. ४७ लाख ३२ हजार र 
पेश्की बाँकी रु ३५ लाख २० हजार रहेको छ । 

२. लेखापरीक्षर्मा देश्चखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।२२ मा जारी गररएको प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राप्त प्रतिर्क्रर्ा सर्हि र्वतभन्न  ५ दफाको रु १ लाख ९१ हजार असलु फछ्र्र्ौट भई प्रमार् कागजाि पेश हनु आएकोले 
उक्त दफा प्रारश्चम्भक प्रतिवेदनवाट हटाइएको छ । अन्र् दफा बेरुज ुफछ्र्र्ौट नभई कार्म व्र्होराको अश्चन्िम प्रतिवेदन 
पाना ५५ (पचपन्न ) र्सैसाथ संलग्न छ . 

 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पश्चत्त िथा 
दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन 
गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बश्चन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम 
गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसंग 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 श्चजम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबश्चत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 
काननु बमोश्चजम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गश्चल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् 
सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने श्चजम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगर पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग श्चजम्मेवार रहेका छन ्।   
 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको श्चजम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गश्चल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 

उश्चचि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उश्चचि 
आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बश्चन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम 
लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्ि पत्ता लगाउन सक्ने तनश्चिििा भने 
हदैुन। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्न े अवस्था देश्चखएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

 

 

 

                                                                                                          -नारार्र् एम.सी.) 
                                                                             नार्व महालेखापरीक्षक 
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बदाघाट नगरपातलका 
लेखापररक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी 
र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्दशे्र्ले र्स बदाघाट नगरपातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अश्चस्ित्व र समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा 
र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदश्चशािा सतुनश्चिि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा 
प्रदान गनुा बदाघाट नगरपातलकाको उद्दशे्र् रहेको छ । र्स  बदाघाट नगरपातलका अन्िगाि   १६ वडा, ८५ सभा 
सदस्र्, १८०।९८ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ६१ हजार ४७२ जनसंखर्ा रहेको छ ।                          
स्थानीर् संश्चचि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोश्चजम र्स नगरपातलकाले 
र्वश्चत्तर् हस्िान्िरर् बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको 
आर्ोजनाहरु समेिको आर् व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संश्चचि कोषको संश्चक्षप्त अवस्था 
तनम्नबमोश्चजम रहेको छ।  
            रकम              रकम 

१ ग     क  जिम्मम्मवारी  
 

१          32,29,30,402.96 

  क                 18,27,48,070.63 
२      ग      30,73,51,712.85 

  ख                 71,24,577 #  र          
72,51,740 

  ग                    15,12,333 $ ljleGg sf]ifsf] vr{  
 

  घ) dfgljo ;+;fwg :jf:Yo ljz]if sf]if 2,00,000 
 

s_                  89,569 

  ङ                 7,09,876.50 
 

v_                1,01,11,907.30 

  च                     15,77,119 
 u_                    2,38,52,692 

  
5_ ul/jL lgjf/0f tyf ;dflhs 

kl/rfng sf]if 
3,00,000 

 3_ sfo{ ;+rfng sf]if vftf 2,67,000 

 h_ dlxnf tyf jfnjflnsf ljz]if sf]if 3,50,000 % म      
 

 6) jftfj/l0fo Joj:yfkg ljz]if       2,50,000 
 क    क म      

 

  
  

                     19,35,74,588.87 

२ र           रक   ) 
 

^                   5,42,63,438 

                  4,14,04,148 &  र   म      
1,20,93,526.29 

                    12,17,13,994.05 * क       क  म      
 

३             र      
 

 क                    24,22,431 

                     17,34,00,000  
ख) dfgljo ;+;fwg :jf:Yo  ljz]if 

sf]if 
2,00,000 

                 27,19,96,930 
 ग                  14,55,283 

                   2,60,00,000 
 घ                     46,81,248.50 

 3_ljz]if cg'bfg 2,00,00,000 
 ङ) jftfj/0fLo ljz]if      2,50,000 

४ प्रदेश विविय हस्तान्तरण  
 

 r_ ul/jL lgjf/0f tyf ;f k sf]if 3,00,000 

                     49,57,000 
 5_ dlxnf tyf jfnjflnsf ljz]if sf]if 3,50,000 

                 11,000,000 
 h_sfof{;+rfng sf]if  92,00,000 

                   1,75,00,000 
 Em_ ljefHo sf]if vftf 92,34,123 

                   70,00,000 
   

%        क     क  o; aif{sf]    
  

   र  रक र        र      
 

 
s_                   10,00,000 

 
क)               16,37,46,450 

 
v_                1,08,57,313.80 

 

ख)                            

       
10,12,211 
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            रकम              रकम 

 
u_                   2,69,56,821.50 

 
घ)                              2,03,15,500 

 
3_ sfo{;+rfng sf]if  94,67,000 

 
ङ) ax'If]lqo kf]if0f 8,14,375 

 ª_ ljefHo sf]if vftf 92,35,123 
 

च)              2143699 

^  र       
1,22,20,689.29 (    र  रक र        र       

 

&    र  रक र        र      
   क)                      1580000 

  क)                         16,3746450 
   

  ख)                                   10,12,211 
   

  u)                              @,03,15,500   
 

  3) ax'If]lqo kf]if0f 8,14,375    

  ङ)              21,43,699     

 *    र  रक र        र       
     

  क)                       15,80,000   
  

  ( hg;xefuLtf gub 4,00,000 

   
    म  1149491897.77 

 
  म  1149491897.77 

क्रमश 
दफा गो भौ.नं, तमति र लेखापरीक्षर्ाबाट देश्चखएका ब्र्होराहरु बेरुज ूरकम 

 असलु लेखापरीक्षर्को क्रममा रु १,३९,८०४।०० र प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन पिाि रु 

१,१७,७५७।७० समेि रु २,५७,५६१।७० असलु भएको छ । 
 

1 ऐन कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्नः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
1.1 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कार्ाान्वर्नः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

अनसुार नगरपातलकाले गनुापने उल्लेख भएका कार्ाहरु गररएको हनुपुनेमा देहार्का कार्ाहरु 
भएको देश्चखएन । अि उक्त ऐनद्वारा गनुापने कार्ाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गररन ु पने 
देश्चखन्छ । 
क) स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनसुार नभएका कार्ाहरु  
 Ps ;o jf6;Ddsf] Pkm=Pd=/]l8of ;+rfng cg'dlt,gljs/0f,lgod / vf/]hL ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 k|b]z sfg'gsf] clwgdf /xL Pkm=Pd= ;~rfng ;DaGwL cGo sfo{ gePsf] . 

 :yflgo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL gLlt,dfkb08,;]jf ;z{t,of]hgf,sfof{jGog / lgod 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yflgo sfg'g adf]lhd ;+u7g tyf Joj:yfkg ;j{]If0f u/L ;+u7g ;+/rgf tyf b/aGbL 

lgwf{/0fsf] sfo{ gePsf] . 

 :yflgo ;]jfsf] Joj:yfkgdf ;'rgf tyf ;+rf/ k|ljlwsf] pkof]u k|j{4g / lgodg ;DaGwL 

sfo{ gePsf] . 

 hgzlQm Joj:yfkg tyf j[lQ ljsf; / :yflgo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ 

gePsf] . 

 ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfk08 th{'df, sfof{Gjog, cg'udg, 
d"Nof+sg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;+l3o tyf k|b]z sfg'gsf] clwgdf /xL zx/L ljsf;,j:tL ljsf; / ejg ;DaGwL 

sfg'g,dfkb08 tyf ;f] ;DaGwL of]hgf th'{df,cfof]hgf klxrfg,cWoog,sfof{Gjog / 

lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf]. 

 ;+l3o tyf k|b]z :t/Lo cfof]hgf tyf kl/of]hgfsf] sfof{Gjogdf ;dGjo,;xhLs/0f / 

;xof]u ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 u'7L / ;xsf/L ljBfno :yfkgf,cg'dlt,;~rfng,Joj:yfkg tyf lgodg ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 
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 dft[efiffdf lzIff lbg] ljBfnosf] cg'dlt,cg'udg tyf lgodgsf] sfo{ gePsf] . 

 cfwf/e't :jf:Yo / ;/;kmfO{ tyf kf]if0f ;DaGwL gLlt, sfg'g,dfkb08,of]hgfsf] 

th'{df,sfof{Gjog tyf lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :jR5 vfg]kfgL tyf vfB kbfy{sf] u'0:t/ / jfo' tyf WjgLsf] k|b'if0f lgoGq0f / lgodg 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :jf:YohGo kmf]xf]/d}nf ;+sng,k'gMpkof]u,k|zf]wg,lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns lgwf{/0f / 

lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf]  

 /Qm ;~rf/ ;]jf ;~rfng gePsf] . 

 cf}ifwL k;n ;~rfng,cg'dlt,cg'udg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;/;kmfO{ tyf :jf:Yo If]qaf6 lgisfl;t kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgdf lglh tyf u}/;xsf/L 

If]q;u ;dGjo,;xsfo{ / ;fem]bf/L;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yflgo a:t'x?sf] pTkfbg,cfk'lt{ tyf lgsf;L k|If]k0f,d"Nolgwf/{0f / cg'udg ;DaGwL sfo{ 

gePsf]. 

 :yflgo Jofkf/ tyf jfl0fHo ;DaGwL k'j{wf/ lgdf{0fsf] sfo{ gePsf] . 

 :yflgo Jofkf/sf] tYofs k|f0fnL / cWoog cg';Gwfgsf] sfo{ gePsf] . 

 :yflgo af}l4s ;Dkltsf] ;+/If0f ,k|j4{g / clen]vfªsgsf] sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo a:t' tyf ;]jfsf] u'0f:t/ kl/If0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 jftfj/0f ;+/If0f tyf h}ljs ljljwtf ;DaGwL :yfgLo gLlt,sfg'g,dfkb08,of]hgf th'{df 

tyf To;sf] sfo{fGjog,cg'udg / lgodg ;DaGqL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df aftfa/0f hf]lvd Go'lgs/0f / Go"g sfj{gd'vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; 

cjnDag ug{] ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df xl/t If]qsf] ;+/If0f tyf k|j4{g tyf jftfj/0f ;+/If0f If]q lgwf{/0f  / 

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo u|fld0f tyf s[ifL ;8s / l;rfO{ ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfkb08 tyf ;f] ;DaGwL 

of]hgf th'{df, sfof{Gjog cg'udg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo u|fld0f tyf s[ifL ;8s,emf]n'Î] k'n,k'n];f,l;rfO{ / t6aGwg ;DaGwL u'? of]hgfsf] 

th'{df, sfof{Gjog, dd{t, ;Def/ / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/sf l;+rfO{ k|0ffnLsf] lgd{f0f,;~rfng /]vb]v,dd{t ;Def/,:t/f]GgtL,cg'udg / 

lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo txljr ;femf ;/f]sf/ tyf ;fem]bf/Lsf ljifodf ;+o'Qm ;ldlt u7g ug{] ;DaGwL 

sfo[ gePsf]  

 :yfgLo clen]v Joj:yfkg ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfkb08,of]hgfsf] 

lgd{f0f,sfof{Gjog,cg'udg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 hg;f+lVos, k|fs[lts, cfly{s,  ;fdflhs, ;+f:s[lts, ef}uf]lns, k"j{wf/,/f]huf/sf] Joj:yf, 

s'n u|fx:y pTkfbg, k|lt JolQm cfo,dfgj ljsf; tyf n}l•s ;zlQms/0f ;'rfsfÍ,' 

/fhZj tyf cfoJoo ;d]tsf]  tYos+ ;+sng / k|zf]wg u/L gjLgtd k|ljlwo't / /fli6«o 

tyf :yfgLo ;'rgf k|0ffnLdf cfj4tf / >f]t gS;fsf] cBfjlws clen]v ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 ;'rgf tyf clen]v s]Gb|sf] :yfkgf tyf ;+rfng ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;fj{hlgsf ;DktL, ;fd'bfoLs ;DktL ejg, ;8s, k;n Joj;fosf] ljj/0f ;lxtsf] 

cBfjlws clen]v ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo hUufsf] gfkgS;f, lStfsf6, xfn;fljs /lhi6«zg gfd;f/L tyf bflvnf vf/]hL 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 hUufwgL btf{ k|df0f k'hf{ ljt/0f tyf nut Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 
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 e'dLsf] juL{s/0f cg';f/ nfut /fVg] sfo{ gePsf] . 

 ;fj{hlgs k|of]hgsf nfuL hUuf k|fKtL,d'cfJhf,lgwf/{0f tyf ljj/0fdf ;dGjo / 

;xlhs/0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 gfkL gS;f tyf hUufsf] :jfldTj lgwf{/0f sfo{df ;dGjo / ;xlhs/0f ug{] ;DaGwdf sfo{ 

gePsf]. 

 hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{ ljj/0f ;DaGwL cGo sfo{ gePsf] . 

 s[lif jftfj/0f ;+/If0f tyf h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo r/g tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg tyf kz' cfxf/sf] u'0f:t/ lgodg ug{] sfo{ 

gePsf] . 

 :yfgLo :t/df kz'kG5L ;DaGwL tYof+ssf] Joj:yfkg / ;'rgf k|0ffnL lgd{f0fsf] sfo{ 

gePsf] . 

 kz' awzfn / zLte08f/sf] Joj:yfkg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 kz'kG5L ;DaGwL jLdf / shf{ ;xlhs/0f ug{] sfo{ gePsf] . 

 ;8s afnaflnsf, cgfy, c;xfo, czQm / dfgl;s c;Gt'ng ePsf JolQmx?sf] 

k'g{:yfkgf s]Gb|sf] ;~rfng,Joj:yfkg,cg'udg / lgodg ug{] sfo{ gePsf] . 

 /f]huf/ tyf a]/f]huf/ >dzlQmsf] tYof+s ;+sng,k|zf]wg / ;'rgf k|0fnLsf] :yfkgf ug{] 

sfo{ gePsf].  

 :yfgLo :t/df /x]sf :jb]zL tyf ljb]zL >ldssf] nut ;+sng tyf ;'rgf Joj:yfkg 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ljleGg If]q tyf ljifosf bIf hgzlQmsf] tYof+s ;+sng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 ;'/lIft j}b]lzs /f]huf/L / j}b]lzs /f]huf/Ldf /x]sf] >dzlQmsf] ;'rgf tyf tYof+ssf] 

;+sng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] >dzlQmsf] nfuL ljlQmo ;fIf/tf / lzkd'ns tflnd ;~rfng 

ug{] sfo{ gePsf]  

 j}b]lzs /f]huf/Laf6 kms{]sf JolQmx?sf] ;fdflhs k'gMPlss/0f ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 j}b]lzs /f]huf/Laf6 k|fKt 1fg,;Lk / pBdzLntfsf] pkof]u ug{] sfo{ gePsf] . 

 s[lif k|;f/ tyf hgzlQmsf] k|If]k0f,Joj:yfkg / kl/rfg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df s[lif ;DaGwL k|fljlwsf] ;+/If0f / x:tfGq0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/sf >f]t s]Gbx?sf] ljsf; / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfkb08,of]hgf sfo{Gjog / lgodg ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 vfg]kfgL dx;'g lgwf/{0f / vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 Ps d]ufjf6 ;Ddsf hnljB't cfof]hgf ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg'g, dfkb08, 

of]hgf th'{df, sfof{Gjog, cg'udg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo txdf j}slNks phf{ ;DaGwL gLlt,sfg'g,dfkb08, of]hgf th'{df,sfof{Gjog ;DaGwL 

sfo{ gePsf] 

 :yfgLo ljw[t ljj/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng,cg'udg / lgodg ;DaGwL 

sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo txdf j}slNks ph{f ;DaGwL k|ljlw ljsf; / x:tfGt/0f Ifdtf clej[l4 / k|j4{g 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 vfg]kfgL,;fgf hnljw[t cfof]hgf tyf j}slNks phf{;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo:t/df ljkb\ k'j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf,k"j{ ;'rgf k|0ffnL,vf]h tyf p4f/,/fxt 

;fdfu|Lsf] k"j{ e08f/0f,ljt/0f / ;dGjo ;DaGwL sfo{ gePsf] . 
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 ljkb hf]lvd Go'lgs/0f ;DaGwL :yfgLo :t/sf cfof]hgfsf] th'{df,sfof{Gjog,cg'udg / 

lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ljkb kZrft\ :yfgLo :t/sf] k"g{:yfkgf / k"g{lgdf{0f ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo cfktsflng sfo{ ;~rfng k|0ffnLsf] :yfkgf gePsf] . 

 ;d'bfodf cwfl/t ljkb Joj:yfkg ;DaGwL sfo{s|dsf] ;~rfng gePsf] . 

 hnfwf/,jGohGt',vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg'g, dfkb08 

tyf of]hgfsf] sfof{Gjog / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;fd'bflos e"—;+/If0f / ;f]df cwfl/t cfo cfh{g sfo{qmd ;~rfng gePsf] . 

 e"—;+/If0f / hnfwf/ Joj:yfkghGo ;fd'bflos cg's'ng ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 vfgL tyf vlgh kbfy{ ;DaGwL ;'rgf tyf tYof+s ;+sng ;DaGwL sfo{ gePsf]. 

 ax'd"No wft' ,kTy/ tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f / ;j4[gdf ;xof]u ug{] ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 ef}ule{s gS;f k|sfzg ug{] sfo{ gePsf] . 

 k'/fQTj k|flrg :df/s tyf ;+ª\u|xfnosf] ;+/If0f ,;Def/,k|j4{g / ljsf; ;DaGwL sfo{ 

gePsf] . 

 :yfgLo txsf] kqklqsfsf] btf{,clen]v tyf lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;+l3o tyf k|b]z :tl/o nIo / dfkb08 adf]lhd :yfgLo:t/sf] :jf:Yo ;DaGwL nIo / 

u'0f:t/ lgwf{/0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 hg/n c:ktfn, gl;{uxf]d, lgbfg s]Gb| tyf cGo :jf:Yo ;+:yf / lSnlgs 

btf{,;~rfng,cg'dtL / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo:t/df cf}ifwLhGo jg:ktL,h8La'6L / cGo cf}ifwLhGo j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg / 

ljt/0f ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo:t/df cf}ifwL tyf cGo d]l8sn pTkfbgx?sf] Go'gtd d'No lgwf{/0f / lgodg 

;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df :jf:Yo ;'rgf k|0fnLsf] Joj:yfkgf ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :jf:y hLjgz}nL, kf]if0f, zf//Ls Jofofd,of]ucEof;, :jf:Yo j[tsf] kfngf, k~r sd{ 

nufotsf hg:jf:Yo ;]jfsf] k|j4{g ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 cfo'j]lb{s, o'gfgL, cfDaL, xf]ldof]KofyLs, k|fs[lts lrlsT;f nufotsf k/Dk/fut :jf:Yo 

pkrf/ ;]jfsf] Joj:yfkg ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 vfg]kfgL dx;'n lgwf{/0f / vfg]kfgL ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo ;fgf ;tx tyf e'ldut l;+rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng tyf dd{t ;Def/,;]jf z'Ns 

lgwf{/0f / ;+sng ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 vlgh kbfy{sf] pTvgg\ / ;f] ;DaGwL /f]ofN6L ;+sngsf] sfo{ gePsf] . 

 ;fd'bflos jgsf] ;~rfng / Joj:yfkgaf6 k|fKt /f]ofN6L ;+sngsf] sfo{ gePsf] . 

 kfgL3§,s'nf],k}gLh:tf ;]jf ;~rfngaf6 k|fKt /f]ofN6L ;+sngsf] sfo{ gePsf] . 

 jg, h+un, jGohGt', r/fr'?•L, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf 

;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg'g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog,  cg'udg / lgodg ;DaGwL 

sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo:t/df  ;fd;bflos, u|fld0f tyf ;x/L, wfld{s, sa'lnotL / ;fem]bf/L jgsf] 

;+/If0f, ;Da4{g, pkof]u, cg'udg / lgodg tyf jg pkef]Stf ;d'xsf] Joj:yfkg 
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;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df gbL lsgf/,gbL psf;, gx/ lsgf/ tyf ;8s lsgf/df j[Iff/f]k0f 

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df lglh jgsf] k|j4{g,cg'udg / lgodg ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df h8La'6L tyf cGo u}/sfi7 jg k}bjf/ ;DaGwL ;j{]If0f,k|j4{g,k|zf]wg / 

jhf/ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 dfgj tyf jGohGt' ljrsf] 4G4 Joj:yfkgsf] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo k|f0fL pBfg-lrl8ofvfgf_sf] :yfkgf / ;~rfng tyf :yfgLo jGohGt' ko{6g / 

cfocfh{g ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df cfv]6f]kxf/ Joj:yfkg / jg ,jGohGt' tyf rf/fr'?•Lsf] clen]vfªsg / 

cWoog cg';Gwfg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ljZj;Dkbf ;'rLdf k/]sf :df/s / k'/ftflTjs dxTjsf jg,;ld;f/ If]q,t6jtL{ If]qsf 

hUuf ;DaGwL nfutsf] sfo{ gePsf] . 

 ldrfxf k|hftLsf] lgoGq0f tyf /}yfg} k|hftLsf] ;+/If0f / k|j4{g ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf]  

 :yfgLo hn pkof]u ;DaGwL I]fqut cfof]hgf th'{df,sfof{Gjog,cg'udg / lgodg ug{] 

;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df jftfj/0fLo hf]lvd Go'lgs/0f ug{] sfo{ gePsf] . 

 h}ljs ljljwfsf] clen]vfªsg ug{] sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo :t/df Go'g sfj{gd'vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; cjnDjg tyf k|b'if0f lgoGq0f / 

xflgsf/s kbfy{x?sf] lgodg / Joj:yfkg ug{] ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;'s'Djf;L klxrfg / clen]v Joj:yfkg tyf ;'s'Daf;L ;DaGwL hLljsf]kfh{g / j;f]jf; 

Joj:yfkg ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo ;fj{hlgs oftfoftsf] ?6 lgwf/{0f, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL, ;]jfsf] u'0f:t/, 

ef8fb/ lgwf{/0f / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 jftfj/0fd}qL,hnjfo' kl/jt{g cgs'n ,ljkb\ hf]lvd ;+j]B ,ckfÎtf / n}lÎsd}qL oftfoft 

k|0ffnLsf] :yfgLo txdf k|j4{g ug{] ;DaGwdf sfo{ gePsf] . 

 ;3Lo tyf k|b]z sfg'gsf] clwgdf /xL :yfgLo :t/sf e'–pkof]u gLlt,of]hgf,sfo{qmd 

th'{df / sfof{Gjog ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 ;+3Lo tyf k|b]zsf] clwgdf /xL Jojl:yt j:tL ljsf;sf sfo{qmsf] th'{df / sfof{Gjog 

,Ps[lst j:tL ljsf;sf nfuL hUUffsf] PsLs/0f tyf hUuf ljsf; / Joj:yfkg ;DaGwL 

sfo{ gePsf] . 

 ;+3Lo tyf k|b]z sfg'gsf' clwgdf /xL :yfgLo If]qleq OG6/g]6 ;]jf,6]ln;]G6/,s]jn tyf 

tf/ljlxg 6]lnlehg k|;f/0fsf] cg'dtL,gjLs/0f / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 :yfgLo a;,6«nL a;,6«fd h:tf dWod Ifdtfsf df; 6«fl~h6 k|0ffnL gLlt, dfkb08 

,of]hgf, sfof{Gjog, cg'udg / lgodg ;DaGwL sfo{ gePsf] . 

 /fli6«o /]n k"j{wf/sf] pkof]u tyf gu/ I]fqleq zx/L /]n ;]jfsf] ;~rfng,Joj:yfkg,dd{t 

;Def/,;dGjo,;fem]bf/L / ;xsfo{ ug{] sfo{ gePsf] . 

ख)  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को अन्र् दफा  अनसुार नभएका कार्ाहरु  
 दफा २४ -१_ नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको 

र्वकासका लातग आवतधक, रर्नीतिक र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघाकातलन र्वकास 
र्ोजना बनाई लागू नगरेको, 
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 दफा २४ -४_ नगरपातलकाले आवतधक, वार्षाक, रर्नीतिगि र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा 
दीघाकातलन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची िर्ार नगरेको, 

 दफा ७६ -५- नगरपातलकाले स्थानीर् सश्चञ्चि कोषमा भएको आर् व्र्र्को चौमातसक 
श्चशषाकगि र्ववरर् िर्ार गरी संघीर् अथा मन्रालर्, प्रदेश अथा मन्रालर्, मन्रालर् िथा 
रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त आर्ोगमा नपठाएको, 

 दफा ७८ -५_  नगरपातलकाले सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जवाफदेही 
बनाउन सावाजतनक परीक्षर्, सामाश्चजक परीक्षर् िथा सावाजतनक सनुवुाई जस्िा कार्ाक्रम 
संचालन नगरेको, 

 दफा ८३ -७_ नगरपातलकाले संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा कुनै कार्ा 
सम्पादन गना र्वशेषज्ञ सेवा आवश्र्क पने भई सेवा करारबाट कार्ा सम्पादन गदाा उपर्कु्त 
र प्रभावकारी हनुे देखेमा सेवा करारबाट त्र्स्िो कार्ा गना सक्ने उल्लेख गरेकोमा नभएको, 

 दफा ८३ -८_ नगरपातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक,सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, प्लम्वर, 
इलेश्चक्ितसर्न,चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थार्ी पदपूिी नगरी 
प्रतिस्पधााको आधारमा सेवा करारबाट मार तलनपुने उल्लेख गरेकोमा सो नगरेको, 

1.2 न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देश्चख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन े
व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी १९  र र्ो बषा थप २३ गरी कुल ४२ र्ववाद दिाा भएकोमा 
१७ वटामार फछ्र्र्ौट भई @% बाँकी देश्चखन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ु पदाछ । 

 

1.3 कानून र सञ्चालन श्चस्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म 
तनदेश्चशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार 
स्थानीर् िह सञ्चालनकोलातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना 
कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा पातलकाले हालसम्म !७ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली, २१ 
वटा कार्ार्वतध ७ वटा तनदेश्चशका, १ आचारसँर्हिा एवं ! मापदण्डलगाि ५० वटा काननु तनमाार् 
गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ।  

 

१.४ 
 

तडप बोररङ्गको कार्ा श्चजम्मेवारीः सघ प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्ा श्चजम्मेवारीमा पने र्वकास 
कार्ाक्रम िथा आर्ोजनाकव वगीकरर् िथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा १.२ 
क्षेरगि आधारहरु खण्ड घ अनसुार भतूमगि जलश्रोि अन्िरगि मेश्चशन तिल तडप टू्यबवेल 
तसन्चाई र्ोजनाहरु तनमाार् ममाि िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाहरु प्रदेश िहबाट सन्चालन हनु े
उल्लेख भएको िथा स्थानीर् िहको अतधकारमा तडप टू्यबवेल गने नदेश्चखएकोले स्थानीर् िहबाट 
भतूमगि जलश्रोिको तडप टू्यबवेल सम्बन्धी कार्ाहरु स्थानीर् िहबाट गना तमल्ने देश्चखँदैन । 

िर नगरपातलकाले देहार् अनसुार तडप बोररङ्ग तनमाार् कार्ा गराएको देश्चखर्ो । र्सबाट 
काममा र्र्द्र्वधा िथा दोहोरोपना हनु सक्ने जोश्चखम रहन्छ । अिः कार्ाालर्ले प्रदेश स्िरबाट 
गनुापने कार्ाहरु स्थानीर् िहबाट गराउँदा कार्ा क्षेरमा र्र्द्र्वधा देश्चखएकोले र्समा सधुार  हनु ुपने 
देश्चखन्छ । 

 

 तस न स्थान तडप वा स्र्ालो ट्यबवेल तनमाार् प्रर्क्रर्ा खचा रु  
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१ वडा न ५ तडप ट्यूबवेल तनमाार् व्र्वसार्ी १७५०६१६ 

२ वडा न १६ तडप ट्यूबवेल तनमाार् व्र्वसार्ी १७५०६१६ 

३ नगर क्षेर २० वटा स्र्ालो ट्यबूवेल तनमाार् व्र्वसार्ी १५००००० 

 जम्मा   ५००१२३२  
१.५ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्थानीर् काननु र सश्चघर् काननुः स्थानीर् िहले काननु बनाउँदा संश्चघर् काननु र प्रदेश काननुसंग 
नबाश्चझने गरर बनाउन ु पदाछ । नेपाल सरकार,अथामन्रालर्को कार्ासञ्चालन तनदेश्चशका २०७५ 
पररच्छेद ७ को ७.१ को खचाको मापदण्डसंग र्स नगरपातलकाले बनाएको खचाको मापदण्ड 
देहार्बमेश्चजम फरक पना गएकोले र्स र्वषर्मा नगरपातलकाले ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ । 

सिन खर्च क्षेत्र अर्चमन्त्त्रालयद्धारा 
स्वीकृत दर 

नगरपासलकाद्धारा 
स्वीकृत दर 

१ स्रोत व्यततको पारिश्रमीक अतिकृतस्ति 
-काययपत्र वापत 
-कक्षा सञ्चालन वापत 

 
१००० 

६०० 

 
५०० 

१५०० 

२ स्रोत व्यततको पारिश्रमीक सहायकस्ति 
-काययपत्र वापत 
-कक्षा सञ्चालन वापत 

 
८०० 

७०० 

 
५०० 

१००० 

३ संयोजक भत्ता प्रततव्यतत प्रततदिन ४०० १००० 

४ सहभागी यातायात खचय यातेजाते २००।  २जिन सम्ममको 

५००। २जिन भन्िा बढी 

५०० 

 

५ खाना खचय प्रततव्यती प्रततदिन  ३०० 

६ सर्या खर्च प्रसतव्यसत प्रसतददन  २० 

७ सहभागी स्टेशनिी प्रततव्यतत  १०० १०० 

८ तातलम स्टेशनिी प्रतततातलम २५०० ५००० 

९ उद्घाटन खचय प्रतत तातलम  २००० 

१० समापन खचय प्रतत तातलम  २००० 

११ प्रततबेिन लेखन प्रतत तातलम १००० १५०० 

 

 

२ र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
२.१ र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेश्चख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे 
बमोश्चजमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोश्चजमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS 

based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

    त्र्सैले िोकेबमोश्चजमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अध्र्ावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िर्वक श्चस्थति देश्चखने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2=2 आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा 
देश्चखएका अन्र् व्र्होराहरु िपश्चशल वमोश्चजम रहेका छन  
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 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन @)&$ को दफा !!  अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा 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 प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

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

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०५३ को तनर्म ६ क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानकारी सम्वश्चन्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अन्िमा मार ददइएको। 

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

 कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राश्चख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाश्चर्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देश्चखने गरर ठेक्का खािा र कश्चन्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

 सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न  भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

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

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेश्चक्षि 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। 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 

प्रशासतनक कमाचारीको  !)@ जनाको दरबन्दी रहेकोमा $@ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

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

 तनजामिी सेवा ऐन २०४९ वमोश्चजम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमोश्चजम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएको देश्चखएन। 
तनजामिी सेवा ऐन अनसुार िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

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

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोश्चजम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ ।  

३ बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा र कार्ाान्वर्नः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
3.1 बजेट पेश, पाररि र अश्चखिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 

िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार 
१० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट 
पाररि गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ 
ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अश्चखिर्ारी प्रदान 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखुले तमति २०७६।०३।१० गिे रु ८६ 
करोड ७७ लाख १४ हजार २५५ पैसा ८७ बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति 
२०७६।०३।१७ मा पाररि भएकोमा स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।०३।२४ मा प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अश्चखिर्ारी प्रदान गरेको देश्चखन्छ ।  

 

3.2 तनति िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वनः नगरपातलकाको नगरसभाको पाचौं अतधवेशनमा प्रस्ििु भई पारीि 
भएका नीति िथा कार्ाक्रमहरु मध्रे् देहार्का कार्ाक्रमहरु कार्ाान्वर्न भएका छैनन ।  
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  नगर र्ािार्ाि गरुुर्ोजना िर्ार गरी सबै सडकहरुको सडक अतधकारको क्षेर तनधारर्ा गने 
कार्ा नगरेको । 

 कतिपर् सडकको स्वातमत्व व्र्श्चक्त र्वशेषको नाममा रहेकोमा र्स्िा सडकहरु 
सावाजतनर्ककरर् गना सहश्चजकर् गने कार्ा नभएको  

 समदुार्,गैह्र सहकारी सस्था एव सामदुार्र्क वनसगको साझेदारीमा छाडा चैपार्ा व्र्वस्थापन 
गने कार्ा नभएको । 

 भवन तनमाार् इजाजि नतलइ वा अतभलेखीकरर् नगरीएका भवनहरुमा सेवा सरु्वधा रोक्का राख्न े
कार्ा नभएको । 

 भकुम्प प्रतिरोधी सरचना तनमाार् कार्ामा सम्लगन ठेकेदार िथा तनमाार् कमीहरुलाइ 
िातलमको व्र्वस्था  तमलाउन,े िातलमप्राप्त जनशश्चक्तको सचुी अधावतधक गने िथा िातलम प्राप्त 
जनशश्चक्तवाट भवन तनमाार् गने गराउने र  प्रातबतधकबाट तनर्तमि अनगुमन गने व्र्वस्था 
सम्बन्धी कार्ा नभएको  

 १००० जना क्षमिाको सभाहल तनमाार् गने गरी र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रतिबेदन (DPR) िर्ार 
गने कार्ा नभएको । 

 सधुाररएको चलुो कार्ाक्रम लाग ुनगररएको । 

 र्वधाथी परामशा सम्बन्धी कार्ाक्रम (career,Academic and psychosocial)को शरुुवाि गने 
कार्ा नभएको  

 प्रत्रे्क वडामा र्ोग श्चशर्वर सञ्चालन गना प्रोत्साहन गने कार्ा नभएको । 

 नेपाल सरकारसगको समन्वर्मा स्वास्थर् र्वमा कार्ाक्रम लाग ुनभएको । 

 cfo'j{]b cf}ifBfno :yfkgfsf] nfuL g]kfn ;l3o tyf k|b]z ;/sf/;+u cfjZos ;dGjo ug{] 

sfo{ gePsf] . 

 ;8g] / g;8g] kmf]xf]/nfO{ >f]td} jlu{s/0f u/L ;8g] kmf]xf]/af6 3/d} sDkf]6 dn agfpg] 

tflndsf] Joj:yf ldnfpg] sfo{ gePsf] . 

 afn pBfg :yfkgf ug{] sfo{ gePsf] . 

 ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf] gful/snfO{ ul/aLsf] kl/rokqsf] cfwf/df ;'ljwf pknAw eO{ 

cfPsf]df To;nfO{ cem ;/n / ;xh agfpg] sfo{ gePsf] . 

 ;+3 ,k|b]z / lglh If]q;+usf] ;xsfo{df h]i7 gful/s ;]jf tyf ldng s]Gb| :yfkgf ul/ 

;~rfng ug{] sfo{ gePsf] . 

 b'Jo{;gLnfO lg?T;fxLt ug{ o'jf k'g:yfkgf s]Gb|sf] :yfkgf ug{] sfo{ gePsf] . 

 wfld{s ko{6gsf] ljsf;df 6]jf k'of{pg] / gu/sf] kxf8L / t/fO{ If]qsf ljleGg :yfgdf 

xf]d:6] k|j{4g ug{ sfo{qmd ;~rfng ug{] sfo{ gePsf] . 

 Eo' 6fj/ lgd{f0f ;DaGwL cfjZos sfo{ gePsf] . 

 o; lhNnfsf] ;'gjn gu/kflnsfdf :yfkgf x'g nfu]sf] lr:ofg s]Gb| (Cold Store)sf] z]o/ 

vl/b ug{] sfo{ gePsf] . 

 cfunfuLsf] 36gfaf6 wghgsf] IfltnfO{ Go'lgs/0f ug{] clUg lgoGqs ;jf/L ;fwg bdsn 

vl/b ;DaGwL cfjZos sfo{ gePsf] . 

 hUufsf] rsnfaGbL u/L ;fd'xLs v]tL ug{ k|f]T;fxg ug{] sfo{ gePsf] . 

 gu/ oftfoft Joj:yfkg u'?of]hgf tyf gu/sf ljleGg ljifo I]fqut of]hgf th{'df ug{] 

sfo{ gePsf] . 

 

3.3 बजेट कार्ाान्वर्न उपप्रमखु द्वारा प्रस्ििु आतथाक वषा २०७६।०७७ को बजेट िथा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गररएको हनु ु पदाछ । िर कार्ाालर्ले र्ो वषाको स्वीकृि बार्षाक बजेट कार्ाक्रम 
मध्रे् देहार् अनसुार रु ८१९१८००० का १७० वटा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गरेको देश्चखएन। अिः 
नगरसभाबाट पाररि वाlषाक बजेट िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने गररन ुपदाछ।  
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६६ फोहोिम ला व्यवस्थापन तथा सचेतना काययक्रम   ३४ १५१ अििुो ढल तनकास   १०० 

६७ ब्रह्रास्थान मक्षन्िि ममयत तथा सिसफाइ   ५० १५२ अिुिो ढल तनकास तनमायण वडा न १५ न दडया   १०० 

६८ ब द्द मागयबाट तमतगन पथ जोड्ने बाटो ग्राभेल   १५० १५३ अििुो भवन तनमायण वडा न १५ न दडया   १०० 

६९ बाा द्दपथ साइडवाल तनमायण   २०० १५४ अििुो भवन तनमायण पवउ बैंक १०० 

७० मोततबस्ती िेखी १२ न.ं जोड्ने अििुो बाटो ग्राभेल   २०० १५५ भ परि तथा पवपत ब्यवस्थापन खचय वडा भिी   १०० 



 

 

14 
 

७१ पव.पी. स्मतृी ववुाक्लव भवन ममयत   ७५ १५६ मुसहि वस्तीमा शाा चालय   ३० 

७२ पवश्वकमाय मक्षन्िि तािवाि   ५० १५७ 
मदहला स्थन तथा पाठेघि तशपवि १ दिने 
सचालन वडा भिी   

५० 

७३ श्रीिाम चोक पवूय मोततवस्ती अििुो नाला तनमायण   ८२ १५८ वडा कायायलय परिसि तािवाि   ५० 

७४ तशवालय पथमा ढल तनकास   २०० १५९ 
पवपन्न वगयका असाय पविामााी तथा अन्य 
पपदडतलाइ सहयोग वडा भिी ५० 

७५ असल बहुािी सम्पमान काययक्रम   १०० १६० 
अन्य जाततय मदहलाहरूलाइ 
तसपमूलक(कुसन) तातलम   

१०० 

७६ किेसावािी ब्यवस्थापन तातलम   ५० १६१ आदिवासी जनजातीलाइ तसप मुलक 
तातलम   

१०० 

७७ कृषी बाटो ग्रावेल बटुाहा पक्षिम   १०० १६२ 
एकल मदहला सास ु बहुािी पवचको 
अन्तिदक्रया काययक्रम 

५० 

७८ तचसापातन खोला तटबन्ि ममयत   ३०० १६३ ितलत जाततयलाइ तसपमलूक तातलम   १०० 

७९ पत्रवेणी टोलमा बाटो ग्रावेल दिव्यज्योती स्कुल पिाडी   ५० १६४ वनिेवी अििुो तशवालय मक्षन्िि  तनमायण   १०० 

८० पपटि चोकिेखी िक्षक्षण जाने कृषी बाटो ग्रावेल तथा 
सोलोपपग ढलाइ   

२०० १६५ तशश ुस्याहािलाइ तशक्षक अनिुान   १५० 

८१ ब ठक हल ममयत ब्लक न ३   १५० १६६ सुययनगि सिीटोल कालोपते्र   ६५० 

८२ ब िेतशक िोजगािी सम्पबक्षन्ि पवूय तयािी कक्षा तातलम   ५० १६७ सिस्वती मा.वी मा कम्पपाणड वाल तनमायण   १०० 

८३ 
ब्लक न ७ जाने बाटो सिकािी कुलोमा कल्थभटय 
तनमायण ( िइु वटा )   

३०० १६८ तसतलवस्ती चचय ममयत   १०० 

८४ मदहला दहंसा पवरूद्द अाात्म िक्षात्मक खेलकुि तातलम   १०० १६९ 
तसिज्योती खोप क्षक्लतनक शाा चालय 
तनमायण तथा ्लाष्टि   

१०० 

८५ लागु पिाथय  िबु्यसयनी सम्पबन्िी जनचतेना   १०० १७० तसिनगिको छयानडाडामा ट्रष्ट तनमायण तथा ग्राभले   १०० 

   जम्पमा              ८१९१८०००   
3.4 बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोश्चजम 

पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु े 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, 

बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा 
कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर सम्पन्न  गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु 
वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु 
प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई 
उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले त्र्स अनसुार गरेको छैन  

 

3.5 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 भएिापतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेकोसमेि नदेश्चखएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

३.५.१ 
 
 
 

र्विरर्मखुी कार्ाक्रम Mकार्ाालर्ले कार्ाक्रम बनाउदा उत्पादनमखुी पशु्चजगि कार्ाक्रम िर्ार गरेको 
हनु ु पदाछ। र्ो बषा कार्ाालर्ले देहार् अनसुार र्विरर्मखुी कार्ाक्रम िर्ार भएको देश्चखर्ो । 
अिः कार्ाक्रम िर्ार गदाा र्विरर्मखुी कार्ाक्रम बनfउने कार्ा तनर्न्रर् गररन ुपदाछ । 

सिन कायचत्रमक  नाम शीर्चक न ब ेट 
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१ सुत्केिी पोषण भत्ता ३१२१९ ५०,००,०००. 
२ उत्सव समािोह ३१५११ ५,००,०००. 
३ मेला उत्सव समािोह ३११७१ ३,००,०००. 
४ प्रजनन ्योग्य बोका पवतिण ३११३१ २,५०,०००. 
५ खेलाडी सम्पमान काययक्रम ३११३२ ५,००,०००. 

६ पवय उत्सव दिवस समािोह ३११३५ १,००,०००. 
 

 
 
 

3.6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

र्ौमासिक प ूँ ीगत खर्चः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोश्चजम 
स्वीकृि भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोश्चजम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र 
चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोश्चजम कार्ासम्पादन सम्पन्न  गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको श्चस्थति 
देहार् बमोश्चजम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देश्चखएकोले 
तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ 
।नगरपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु.३०,७३,%!,&!@.*% खचा भएकोमा 
प्रथम चौमातसकमा रु.२,९६,४८,०५५ अथााि ९।६५ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा 
रु.५,१७,६३,२३६।१२ अथााि १६।८४ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा 
रु.२२,५९,४१,७५४।७३ अथााि ७३।४६ प्रतिशि खचा गरेको देश्चखएको छ । र्सरी नै आषाढ 
मर्हनामा मार रु. १७,३१,६६,७९८।४४ अथााि ५६।३४ प्रतिशि खचा देश्चखनलेु आषाढमा 
आएर खचाको चाप बढेको देश्चखएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देश्चखएन । स्वीकृि 
कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनु ेगरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदा । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

क्र
स 

बजेट 
उपश्चशषाक कुल खचा 

चौमातसक खचा 
प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो 

चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
  1  चालु खचचतर्च  32,29,30,402.96 ८,६५,८९,७८५।७

१ 
९,६६,४७,०४३।८६ १३,९६,९३,५७३।३९ ५,५३,३९,३१९।६२ 

 2  प ूँजिगत खचचतर्च  ३०,७३,%!,&!@.*% २,९६,४८,०५५ ५,१७,६३,२३६।१२ २२,५९,४१,७५४।७३ १७,३१,६६,७९८।४४ 

  जम्मा 63,02,82,115.81 11,62,37,840.71 14,84,10,279.98 36,56,35,328.12 22,85,06,118.06 

  प्रतिशि 100 18.44 23.55 58.01 36.25  
3.7 क्षेत्रगत ब ेट र खर्चक  स्स्र्सतः स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपाततक ि दिगो पवकासका 

क्षेत्रगत रुपमा समानुपाततक बजेट पवतनयोजन गिी खचय गनुयपन े हुन्ि । यस पातलकाको 
२०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट ि खचयको क्षस्थतत िेहायअनुसाि िहेको िेक्षखन्ि । िेहायको पवविण 
अनुसाि सभाल े पवतनयोजन गिेको बजेट मध्ये  आतथयक पवकासमा सब भन्िा घटी ४.३४  
प्रततशत ि सामाक्षजक पवकासमा सब  भन्िा बढी ४२.७९ प्रततशत िहेको ि । 

 

 
क्र.स क्षरे बजेट खचा 

 खचाको िलुनामा 
खचा प्रतिशि 

१ आजथचक जवकास ४,०९,२७,४४२।३० २,७३,५७,१९६।०० 4.34 

२ प वाचधार जवकास ३०,५३,०६,२१७।४९ १९,१४,९८,४७३।२३ 30.38 
३ सामाजिक जवकास ३२,५४,९७,८४७।४

० 
२६,९६,७८,१०५।१४ 42.79 

४ संस्थागत जवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन  ३,३८,५८,४१४।९० २,७४,१३,०७०।९० 4.35 
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५ अन्य कायाचलय संचालन तथा प्रशासजनक 
१६,२१,२४,३३३।७८ 

११,४३,३५,२७०।५
४ 18.14 

जम्मा ८६,७७,१४,२५५।८
७ 

63,02,82,115.81 100 

 
3.8 खर्च बबश्लेर्णः नगिपातलकाल ेयसबषयको  आक्षन्तिक आय रु ४,१४,०४,१४८ िहेकोमा गत बषयको 

क्षजम्पमेवािीसमेत कुल आक्षन्तिक रु २२,४१,५२,२१८।६३ िाजस्व बाँडफाँड ि अनुिानबाट रु-
६०,३५,०२,९७६।०५ समेत रु ८२,७६,५५,१९४।६८ आम्पिानी भएकोमा चाल ु तफय  रु. 
३२,२९,३०,४०२।९६ ि पूँक्षजगत तफय  रु.३०,७३,५१,७१२।८५ समेत रु ६३,०२,८२,११५।८१ -खचय 
भएको ि । खचय मध्ये आन्तरिक आयको दहस्सा ६।५७ प्रततशत िहेको ि । यसबषय 
पिातिकािी सपबिामा रु १,६२,३२,०००  खचय भएको ि जुन आन्तरिक आयको ३९।२० प्रततशत 
िहेको ि यसबाट पातलकाहरुले पबकास तनमायण काययक्रम संचालनमा न्युन खचय गिी प्रशासतनक 
काययमा बदढ खचय गिेको िेक्षखन्ि । प्रशासतनक खचय तनयन्त्रण गिै प्राप्त अनुिान ि िाजस्व 
बाँडफाँडको िकम अतिकरुपमा पबकास तनमायणमा परिचालन गरिनुपियि । 

 

3.9 
 

 

 

 

 
 

 

लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा 
कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, श्चजल्ला िथा केश्चन्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म 
बमोश्चजमको ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देश्चखएन । बजेट खचा गने िथा 
खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा श्चजम्मेवार 
बनाउन ुपदाछ । 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति श्चस्थिी 
शून्र्  २५%सम्म  ५०% सम्म  ७५% सम्म  

कार्ाक्रम संखर्ा 612 170 18 22 402  

 

३.१० िम्पबि हस्तान्त्तरण : स्थानीय सिकाि सञ्चालन अ, २०७४ को िफा  ९७, ९८ ि १०४ अनुसाि 
पवषयगत कायायलयको चल अचल सम्पपपत्त, िातयत्व तथा अतभलेख उि कायायलयहरु समादहत 
भएका पातलकामा स्वतः हस्तान्तिण हुने व्यवस्था ि  । यसिी हस्तान्तिण हुने सम्पपूणय 
सम्पपपत्तको अतभलेख तथा क्षजन्सी लगत खाता २०७५ असाि मसान्त तभत्र स्थानीय तहले 
तयाि गिी प्रततबेिन तयाि गनुयपन ेव्यवस्था गिेकोमा यस पातलकाले सम्पपपत्तको अतभलेख तथा 
क्षजन्सी लगत तयाि नगिेको, कम्प्युटि, ल्थयापटप, पप्रन्टि, मोबाईल फोन सेट ि अन्य फतनयचि 
जस्ता मूल्थयवान समानहरु क्षजम्पमेवािी सािेको पाईएन । यसिी क्षजन्सी मालसामानको आम्पिानी 
नजनाउँिा क्षजन्सी मालसामानहरु हिाउने ि  दहनातमना हुन सक्न े हँुिा खरिि गरिएका 
मालसामानहरुको प्रकृतत अनुसाि सम्पबक्षन्ित क्षजन्सी खातामा आम्पिानी जनाई क्षजन्सी खाता 
अद्याबतिक गनुयपियि । 

 

3.11 अवण्डा ब ेट : स्थातनय सिकाि संचालन  ऐन २०७४ को िफा २४ बमोमक्षजम स्थातनयको 
आतथकय  पवकास तथा गरिबी तनवािणमा प्रत्यक्ष योग्िान पुग्ने, उत्पािनमुलक तथा तिटो 
प्रततफल प्राप्त गनय सदकने, जनताको क्षजवनस्ति, आम्पिानी ि िोजगाि समेत बढने खालका 
मध्यम तथा दिियकालीन प्रकृततका आयोजनाहिको सुचीसमेत तयाि गिी सोही अिािमा बजेट 
तथा काययत्रमको प्राथतमकीकिणका आिािमा तयाि गिी स्रोत अनुगमन तथा तसमा तनिािणका 
आिािमा अवण्डा निाक्षख आयव्यय अनुमान पेश गनुयपन े व्यवस्था ि । यस नगिपातलकाले 
िेहाय अनुसाि रु १ किोड ९० लाख बजेट अवण्डामा िाखेको ि । उत्त अवण्डा िकम 
नगिप्रमुखको तोक आिेशको आिािमा पवतभन्न काययत्रमहरुमा खचय गने गिेको ि । योजना 
तथा काययक्रम स्पष्ट नगिी अवण्डामा बजेट िाखी नगिप्रमखुको तनणययबाट खचय गन ेप्रदकया 
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तनयन्त्रण गरिनु पियि । 
खचय तशषयक काययत्रम पवषय रु 

३११७१ ममयत सम्पभाि पवशेष कोष पुन तनमायण ५०००००० 

३११५१ लागत सहभातगतामा बन्ने आयोजनाहरु यातायात पुवयिाि  १००००००० 

३११५१ पवतभन्न वडामा बाटो ग्राभेल गन ेकायय यातायात पुवयिाि २०००००० 

३१११५९ पवतभन्न वडामा सामुिायीक भवन तनमायण  भवन / अवास २०००००० 

जम्पमा   १९००००००  
3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

िाना / टुके्र य  नाः स्थानीय सिकाि संचालन  ऐन २०७४ को िफ २४ बमोक्षजम स्थानीय 
तहले योजना बनाउिा सहभागीतामुलक, उत्पािनमुलक ि प्रततफल प्रततफल प्राप्त हुने प्रकृततका 
योजना िनौट गरि प्राथतमकीकिण गनुय पन े व्यवस्था ि । सभाबाट स्वीकृत बापषकय  योजना 
२०७६।७७ अनुसाि पातलकाले स्वीकृत गिेका अतिकाशं योजना न्युन बजेट भएका ि लागत 
प्रभावी हुने दकतसमल े सञ्चालन गिेको पाइएन । पातलकाले यस बषय सञ्चालन गिेको 
योजनाको संख्या िेहाय अनुसाि िहेको ि । 
रु १ लाख सम्पम रु १ लाख िेक्षख २ 

लाख सम्पम 
२ लाख िेक्षख ५ 
लाख सम्पम 

५ लाख िेक्षख १० 
लाख सम्पम 

१० लाख भन्िा 
माथी 

९८ ६९ १४३ ३४ २६ 
  उक्षल्थलक्षखत पवविण अनुसाि नगिपातलकाले यस बषय रु १५ हजाि िेक्षख  ३५ लाख सम्पमका 
जम्पमा ३७० योजना सञ्चालन गिेकोमा १ लाख भन्िामुनीका मात्र ९८ वटा योजना िहेका िन ्
। त्यस ले साना िकमका िेि  योजना सञ्चालन गिाय कायायलयका जनशतत बषैभरि योजना 
व्यवस्थापना खदटनु पने,सञ्चातलत योजनाबाट चालु प्रकृततका काययमा बढी खचय भइ लागत 
प्रभावी नहुने तथा तनमायण काययको गुणस्तिमा समेत नकािात्मक असि पन े अवस्था तफय  
ध्यान दिनु पियि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
4.1 प्रशािकीय िंगठन र कमचर्ारी व्यवस्र्ापन – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा 

८३ बमोक्षजम स्थानीय तहको काययबोझ, िाजस्व क्षमता, खचयको आकाि ि स्थानीय आवश्यकता 
समेतलाई ध्यानमा िाखी कमयचािी समायोजन भएपति मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवके्षणका आिािमा स्थानीय तहमा संगठन संिचना कायम हुने व्यवस्था ि । पातलकामा 
प्रमुख प्रशासकीय अतिकृत सदहत !)@ ििबन्िी स्वीकृत िहेकोमा लेखापिीक्षण अवति सम्पम 
प्रमुख प्रशाकीय अतिकृत सदहत ^) जना पिपूती भएको िेक्षखन्ि । लेखापिीक्षणको क्रममा प्राप्त 
पवविण अनुसाि कायय व्यवस्थापनका दृपष्टकोणले महत्वपूणय मातनएका प्रशासकीय अतिकृत, 

इन्जीतनयि, जनस्वास््य अतिकृत सदहत $@ पिहरु रिि िहेका िन ् । ििबन्िी बमोक्षजम 
जनशपिको पूणयता नहँुिा पवषयगत काययक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पातलकाको समग्र कायय 
सम्पपािनमा असि पिेको क्षस्थतत ि । तसथय रिि पिहरु यथाशक्य तिटो पूततय गिी सेवा प्रवाह 
प्रभावकािी बनाउनुपियि । 

 

4.2 कमाचारी करार– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी 
दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले र्वतभन्न  पदमा ७३ जना 
कमचाारीहरुलाई करारमा राखी रु. !&(,(*,)^) खचा लेखेको छ । 

 त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोश्चजम पातलकाले नगरप्रहरी, 
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सवारीचालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे र सरसफाई 
सम्बश्चन्ध पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने  र सो बाहेक अन्र् पद िथा सेवामा करारबाट 
पदपूतिा गना नसर्कने व्र्वस्था गरेकोछ।स्थानीर् िहले मातथ उल्लेश्चखि पद बाहेक र्वतभन्न  पदमा 
३४ जना तनर्शु्चक्त गरी वषा रु. 10010271 खचा लेखेकोले तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु 

 

 

1,00,10,271 

 
क्र.सं. नाम पद  माससक रु  

कार्यरत 

मसिना  
वार्षिक 

पाररश्रसमक रु 

चाडपवय 

खचय  

पोशाक 

भत्ता  

वार्षिक  

जम्मा रु 

१ >L uf]kfn rf}w/L  ;" k| clws[t  ३५९९० १२ ४३१८८० ३५९९० १०००० 477870 

२ >L dbg >]i7 OlGhlgo/  ३५९९० १२ ४३१८८० ३५९९० १०००० 477870 

३ >L k'ik/fh yf?  

;j 

O{lGhlgo/ 

२८२०० १२ ३३८४०० २८२०० १०००० 376600 

४ >L sdn]z ofbj  २८२०० ८ २२५६०० २८२०० ० 253800 

५ >L  ;'/h s'df/ rf}w/L yf?  २८२०० ८ २२५६०० २८२०० ० 253800 

६ >L ;Gb]z e08f/L  
 

२८२०० १२ ३३८४०० २८२०० १०००० 376600 

७ >L ;lGbkljqmd ;]g  cldg  २६६१० १२ ३१९३२० २६६१० १०००० 355930 

८ >L ;'wg e';fn  ;=s=ck/]6/ २६६१० १२ ३१९३२० २६६१० १०००० 355930 

९ >L kDkmf vgfn  ;=s=ck/]6/  २६६१० १२ ३१९३२० २६६१० १०००० 355930 

१० >L lbkf lh=;L= ;=s=ck/]6/ २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

११ >L s[i0f cfrfo{  ;=s=ck/]6/ २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

१२ >L;'lgtf ofbj  ;=s=ck/]6/ २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

१३ >L b'uf{ ;'j]bL  k|f=; lzIff  २८२०० ८ २३४०६० ० १०००० 244060 

१४ >L df]lgsf l;+x  k|f=;= s[lif  २८२०० ८ २३४०६० ० १०००० 244060 

१५ >L v'dfsfGt Gof}kfg]  k|f=;= s[lif २६६१० ८ २२०८६३ ० १०००० 230863 

१६ >L piffs'df/L k+lhof/  
;fdflhs 

kl/rfnLsf  

२०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

१७ >L sdnf 1jfnL  २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

१८ >L cleif]v nfld5fg] k :jf k|f २६६१० १२ ३१९३२० २६६१० १०००० 355930 

१९ >L kmf/d h+u a:g]t  का सहायक २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 224500 

२० >L आतशष िाहाल  स्वयमसेवक १६५०० १२ १९८००० १६५०० १०००० 224500 

२१ >L lt;{gf Gof}kfg]  c=g=dL  २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२२ >L ?sldl0f rf}w/L  c=g=dL= २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२३ >L k|ltIff kf08]  c=g=dL=  २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२४ >L k'ikf 1jfnL  c=g=dL २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२५ >L s'zdfof yfkf  c=g=dL= २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२६ >L;l/tf yfkf  c=g=dL २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२७ >L c?0ff /f0ff  c=g=dL २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२८ >L nIdL a:ofn  c=x]=j= २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

२९ >L ;Gt s'df/ ofbj  c=x]=j=  २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

३० >L ;xfgf vft'g c=g=dL= २०००० १२ २४०००० २०००० १०००० 270000 

३१ >L जगं मल्थल  िोजगाि सं ३५९९० १२ ४३१८८० ३५९९० १०००० 477870 

३२ >L िाजन भण्डािी  एम आइ 
एस अपिेटि  

२८२०० ७ २१८८३२ ० १०००० 228832 

३३ >L पवजयिाज न्यौपाने  २८२०० ७ २१८८३२ ० १०००० 228832 

३४ >L सापवत्री भण्डािी  फील्थड सहायक  २६६१० ७ २०६४९३।६ ० १०००० 216494 
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4.3 कल्याण क र् – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ९१ बमोक्षजम स्थानीय तहले 
स्थानीय सेवाका आफ्नो ििबन्िीमा काययित प्रत्येक कमयचािीले खाईपाई आएको मातसक 
तलबबाट १० प्रततशत िकम कट्टा गिी सो िकम बिाबिल े हुन आउने िकम थप गिी जम्पमा 
गनुयपन े व्यवस्था ि । पातलकाले यस वषय आन्तरिक श्रोतबाट कमयचािी कल्थयाण कोषमा 
रु.१०,००,००० लाख ट्रान्सफि गिेको ि । ति उि कोषको संचालन सम्पबन्िी पातलकाबाट कुन  
ऐन कानूनको व्यवस्था भएको िेक्षखएन । यसिी कानूनको व्यवस्था नगिी पातलका आयबाट 
सोभ m कमयचािी कल्थयाण कोषमा िकम ट्रान्सफि गनय तमल्थने िेक्षखएन । छलफलमा कायायलयले 
काययपवति बनाइ व्यवक्षस्थत गरिने जनाएको ि । उि िकम दफताय तलई स्थानीय तहको 
सक्षञ्चत कोषमा िाक्षखला हुनुपन े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!),)),))). 
4.4 स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

११ बमोश्चजम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको 
ब्र्वस्थापन गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैश्चक्षक, 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  देश्चखएन । 
स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने 
हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न े कार्ामा  पहल हनु ु आवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर 
प्राथतमकिामा राश्चखएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उश्चचि साथाकिा नपाउन ेहुँदा र्स 
िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

4.5 सेवाप्रवाहको श्चस्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा 
अनसुार तनर्म, तनदेश्चशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था 
अनसुार १७ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली र २१ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास 

@^( 

पश्चिकरर्िफा   

जन्मदिाा !^*& 

मतृ्र्दुिाा $)) 

बसाईसराई दिाा ((& 

र्ववाह दिाा ^#& 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा @$ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 
^=& 

कालोपरे सडक ममाि 
@@&&=^ 

ग्राभेल सडक तनमाार् 
#*=% 

ग्राभेल सडक ममाि 
!#&)* 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पश्चिकरर् 
बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देश्चखएन । 
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4.6 र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोश्चजम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट 
गरर प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक नगर र्वकास र्ोजना 
२०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न 
बजेट भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन ।  

 

५ आन्त्तररक लेखापरीक्षण - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को िफा ७७ (२) मा स्थानीय 
तहले आतथयक कािोबािको तनयतमतता, तमतव्यतयता, काययिक्षता ि प्रभावकािीताको आिािमा 
प्रत्येक चौमातसक समाप्त भएको एक मदहना तभत्र आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाउनु पन ेउल्थलेख 
ि । कायायलयले आन्तरिक लेखापिीक्षण शाखा गठन गिेको िेक्षखएन । कायायलयले आफ्न  
आन्तरिक लेखापिीक्षण शाखा निहेकोले क्षजल्थला क्षस्थत कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायायलयबाट 
आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाएको िेक्षखयो । आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट उल्थलेख गिेका 
व्यहोिाहरुको प्रततकृया दिने ि फर्छ्यौट गन ेगिेको ि न ।  तसथय कानूनमा तोदकए बमोक्षजम 
आतथयक कािोबािको आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाइ आन्तरिक तनयन्त्रण प्रणालीलाइ प्रभावकािी 
बनाइनु पिय ।  

 

६ स्थानीर् िहको पदातधकारी सरु्वधा र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
6.1 स्र्ानीय तहका पदासिकारी िुबविा : नेपालको संपविानको िािा २२७ मा गाँउ सभा तथा 

नगिसभाका सिस्यले पाउने सुपविाका सम्पबन्िमा प्रिेश कानूनबमोक्षजम हुने ब्यवस्था अनुसाि 
लुक्षम्पबनी प्रिेश संसिले स्थानीय तहका पिातिकािी तथा सिस्यहरुको सुपविा सम्पबन्िी ऐन, 

२०७५ जािी गिेको ि । उि ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसाि पातलकाबाट िेहाय बमोक्षजम 
रु.1,62,32,000 सुपविा वापत भुिानी भएको ि । 
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८ मम       र र                ४५००० ४५००० ००० ००० ००० ९०००० 

  जम्मा ३५१००
० 

२९७००० ४६०८००० १२९६००० ५८४१००० 13109000 

 ९             ००० ००० ००० ००० ००० ००० 

१०

  

     अिोज माविक िवुिधा १०५००
० 

९०००० १२००००० ३१२००० १४१६००० ३१२३००० 

  क    ४७९००० ४१०००० ६१७६०००० १७९२००० ७३७५००० १६२३२०००  
६.२ पदासिकारीक  िुबविा िम्बन्त्िी व्यवस्र्ाः  स्थानीय तहका पिातिकािीहरुले पाउने सुपविा 

सम्पबन्िी कानूनी व्यवस्था गनय प्रिेश सभाले" स्थानीय तहका पिातिकािी तथा सिस्यहरुको 
सुपविा सम्पबन्िी ऐन २०७६ तमतत २०७७/३/३ को प्रिेश िाजपत्र भाग १ मा प्रकाशन भई 
कायायन्वयनमा िहेको ि । ऐनको िफा ३ उपिफा २ मा ऐन प्रािम्पभ हुनु अतघ कायम िहेको " 
स्थानीय तहका पिातिकािी तथा समस्याहरुको सुपविा सम्पबन्िी ऐन २०७५ ि अनुसूची 
बमोक्षजम मातसक सुपविा नपाएका पिातिकािी वा सिस्यले सो सुपविा नपाएको तमतत िेक्षख 
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मात्र यस ऐन बमोक्षजमको सपुविा पाउने उल्थलेख िहेको ि । ऐन तथा तनयमहरु िाजपत्रमा 
प्रकाशन भए पिात लाग ु हुने ि कानून भूतप्रभावी नभई भपवष्य प्रभावी हुनुपनमेा िाजपत्रमा 
प्रकाशन भएको तमतत भन्िा करिब ९ मदहना पदहला िेक्षख न  लागु हुने गिी जािी भएकोल े
सामान्य कानूनी तसद्धान्ततः ऐन जािी भए पिातको मात्र सुपविा प्रिान गनुयपनमेा २०७६ 
काततयक १ गत ेअथायत ्९ मदहना अगादड िेक्षख सुपविा प्रिान गिेको िेक्षखएकोले नगिपातलकालाई 
रु. 13109000 थप व्ययभाि पनय गएको ि ।  

६.३ पदातधकारी अन्र् सरु्वधाM M आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म १ 
मा बजेटको सीमातभर रही तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था रहेको र उपतनर्म ३ मा खचा 
गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने, र्वल भरपाई आउन नसक्ने काममा खचा भएको 
फुटकर खचाको हकमा खचा गने कमाचारीले प्रमाश्चर्ि गरी अतधकार प्राप्त अतधकारीद्वारा समथान 
गराई लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । सोही उपतनर्म ३ को स्पर्ष्टकरर्मा फुटकर खचा भन्न ाले एक 
पटकमा १ हजार रुपैंर्ा भन्दा कम रकमको टेक्सी ररक्सा भाडा कुल्ली खचा र दश्चक्षर्ा भन्न े 
उल्लेख छ ।  

लशु्चम्बनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ संग सम्बश्चन्धि अनसुचुी अनसुार 
स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुलाई टेतलफोन िथा मोवाइल, पसु्िक परपतरका िथा इन्टरनेट, 
जनसम्पका  िथा र्वशेष कार्ासरु्वधा, ममाि सरु्वधा, अतितथ सत्कार र खानेपानी र्वद्यिु िथा 
सरसफाई खचा ददने व्र्वस्था गरेको छ। त्र्स अनसुार कार्ाालर्ले नगरपातलकाका 
पदातधकारीहरुलाई ९ मर्हनामा र्ािार्ाि सरु्वधा रु 40,90,500 टेतलफोन िथा मोवाइल रु. 
20,47,500 पसु्िक िथा परपतरका इन्टरनेट रु.19,44,000 जनसम्पका  र्वशेष कार्ासरु्वधा रु 

31,50,000 ममाि सम्भारमा 90,000 अतितथ सत्कारमा रु. 9,81,000 , खानेपानी र्वजलुी 
सरसफाईमा रु.90,000 समेि रु. 12,393,000 खचा भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो ।  

कायायलयले उक्षल्थलक्षखत अनुसािको रु. 12,393,000. भुिानी गिाय पवल भिपाई निाखी 
एकमुष्ठ मातसक रुपमा भुिानी दिने गिेकोल े उिेश्य अनरुुप तनिायरित काययमा उपयोग भए 
नभएको यदकन एवं पवश्वस्त हुने अवस्था िहेन । अत उदे्दश्य अनुरुप खचय भएको पवश्वस्त हुन 
सक्न ेखचयको प्रमाण पेश गरिनु पियि । 

 

6.४ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oftfoft vr{ M n'lDagL k|b]z ;efn] agfPsf] :yfgLo txsf] kbflwsf/L tyf ;b:ox?sf] 

;'lawf ;DaGwL P]g,@)&^ sf] bkmf $ df kbflwsf/Lx?nfO{ ;DaGwLt :yfgLo txn] ;'ljwf 

pknJw u/fpg] 5 / ;jf/L ;fwg pknJw gePsf] cj:yfdf To:tf] kbflwsf/Ln] oftfoft 

kfpg] Joj:yf 5 . sfof{non] of] jif{ cWoIf tyf j8f cWoIfnfO ? !@ xhf/ , 

sfo{kflnsf ;b:ox?nfO{ ? * xhf/  / ;ef ;b:ox?nfO{ ? @ xhf/ %)) n] ( dlxgf 

cjlwdf  ? $),(),%)). oftfoft vr{ lbPsf] 5 . 

sfof{nodf @ j6f rf/kfªu|] df]6/ tyf !* dWo] !^ j6f df]6/;fO{sn lhG;L 

vftfdf rfn' xfntdf b]lvof] . sfof{nosf ;jf/L ;fwg k|of]u ul//x]sf] j8f cWoIfx?j6f 

oftfoft vr{ kfpgsf nfuL sfof{nosf] ;jf/L ;fwg lkmtf{ ul/g' x'b}g . ctM sfof{nosf 

;jf/L ;fwg x'bfx'b} ;fljsdf ;jf/L ;fwg k|of]u ug{ grfx]/ k|of]u gu/]sf tyf ;jf/L 

;fwg lkmtf{ u/]sf kbflwsf/Lx?sf] oftfoft vr{ 5fgljg u/L c;'n ug{' kg{] / o; 

k|sf/sf] vr{ lgoGq0f ul/g' kb{5 . 

l;g gfdy/ kb ;jf/L gDj/ ;jf/L ;fwg 

vl/b ldlt 

;jf/L ;fwg 

a'em]sf] ldlt 

;jf/L ;fwg 

lkmtf{ ldlt 

१ >L g/ axfb'/ rf}w/L j8f cWoIf n' ! a !$*^ ;fljs z'?b]vL प्रर्ोगमा 

२ 
>L bof bnf{dL j8f cWoIf n' ! a !%&% ;fljs z'?b]vL प्रर्ोगमा 

plNnlvt cg';f/ @ j8f cWoIfx?n] sfof{nosf] ;jf/L ;fwg k|of]u u/]sf] cj:yfdf 
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@)&^ sflt{s b]vL @)&& cfiff9;Dd ( dlxgfsf] oftfoft ;'ljwf lnPsf] b]lvPsf]n] 

c;'n ug{'kg{] ? 
@,!^,))) 

 l;=g+= j8f cWoIfsf] gfd j8f g+= /sd 

! >L g/axfb'/ rf}w/L & !)*,))) 

@ >L bof bnf{dL @ !)*,))) 

hDdf   @,!^,))) 
 

 

7 अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए 
नभएको एकीन गना अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुा पदाछ । िर 
पातलकाले देहार्अनसुार र्वतभन्न  सहकारी संस्थालाई बीउपूँजी िथा अनदुानमा रु.४९,९१,४८७. 
अनदुान खचा लेखेको छ। िर पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको 
सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट प्राप्त उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा 
स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैन । िसथा अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार 
आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

तस.नं. अनदुान पाउन ेसंस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रु 

१ मधवुन सहकारी वीउ बैक धानको र्वउ र्विरर् २८६३४९ 

२ माकर बहमुशु्चख सहकारी सस्था १५५१३८ 

३ वाक्षल्थमकी मापव पवज्ञान प्रयोगशाला ६,५०,००० 

४ िापिय मापव माकि तशक्षण तशकाइमा cct  को प्रयोग ६,५०,००० 

५ नव क्षजवन मापव पवज्ञान प्रयोगशाला ६,५०,००० 

६ ज्ञान ज्योतत मापव तशक्षण तशकाइमा cct  को प्रयोग ६,५०,००० 

७ जनता   अिािभुत पव पुस्कालय स्थापन ि व्यवस्थापन ६,५०,००० 

८ आनन्ि आिािभुत पव  पुस्कालय स्थापन ि व्यवस्थापन ६,५०,००० 

९ िगुाय  आिािभुत पुस्कालय स्थापन ि व्यवस्थापन ६,५०,००० 

 जम्मा  ४९,९१,४८७  

 

८ कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्ः यिमा देहायका व्यहेराह  देस्खएका छन ।  
8.1 आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान 

िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना 
सक्ने ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  
मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.२,८५,००,००० प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा 
आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु.२,३०,०२,४७८।२३ अथााि अनमुान भन्दा १९।२९ प्रतिशि 
कम आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक 
बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देश्चखएको छ । 
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8.2 आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका 
िलुनामा आन्िररक आर्को श्चस्थति देहार् बमोश्चजम छ । 

केश्चन्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

३७,०५,७६,४५४।८२ २,३०,०२,४७८।२३ ६।२१ 
उपयुयि पवविण अनुसाि स्थानीय तहमा प्राप्त केन्रीय अनुिानबाट भएको खचयको तुलनामा 
आन्तरिक आयको दहस्सा ६।२१ प्रततशत मात्र िहेको ि । त्यस ले पातलकाको आन्तरिक आय 
संकलनको िायिालाई फिादकलो पािै आन्तरिक आय बपृद्ध गनतेफय  ध्यान दिनुपन ेिेक्षखन्ि ।   

 

8.3 
 
 
 

कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ 
मा एकीकृि सम्पश्चत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी 
शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी श्चस्थति 
तनम्नानसुार रहेको देश्चखन्छ । 

आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

                      ८000000 2475243 30.94 

११३१४ भजुम कर मालपोत कर 500000 3960633 792.12 

                1000000 3107425 310.74 

                     2500000 8370650 334.83 

                                    00 43316 00 

                    00 1284605 00 

                    10000000 8153680 81.53 

१५१११ बेरुिु 0 187274 00 

                00 711521 00 

                             १८00000 970701 ५३।९२ 
                   00 11722048 00 

                                 1700000 369050 21.71 

                00 48000 00 

      बैक मौज्िात अल्या  138605215 182748070 131.85 
जम्मा 154305215 224152216  

पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वश्चस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उश्चल्लश्चखि असलुी र्थाथामान्न  सक्ने अवस्था देश्चखएन। 

िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

८.4 स्र्ानीय तहरूक  बवभाज्य क र् – प्रिेशहरुको आन्तरिक आय व्यावस्थापन गनय बनेको कि तथा 
ग िकि िाजस्व सम्पबन्िी ऐन, २०७५ को िफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, बालुवा, िहत्ति बहत्ति शुल्थक 
मानोिञ्जन कि लागतका शुल्थक तथा किको सङ्कलनबाट उठेको शुल्थक मध्ये साठी प्रततशतले 
हुने िकम स्थानीयतहले स्थानीय सक्षञ्चत कोषमा िाखी चातलस प्रततशतले हुने िकम मातसक 
रुपमा प्रिेश सक्षञ्चत कोषमा जम्पमा गनुयपन े व्यवस्था ि । स्थानीय तहले पबभाज्यकोषको 
रकम बाँडफाँट गरेको छैन । अतभलेख  प्रणाली व्यवक्षस्थत गिी पबभाज्यकोषको िकम बाडफाड 
गनुयपियि । 

 

8.5 तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कर बाडँफाटँमा अस्पष्ठिाः  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को 
दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर सम्बश्चन्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले 
संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार 
बाँडफाँड हनुे गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) 
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थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संश्चचि कोषमा 
जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको देश्चखन्छ िर सो 
अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो करको 
बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देश्चखएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् कानून अनूसार नै गनुा पदाछ।त्र्स 
अतिररक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनुे गरी संघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न , तबक्री 
िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि 
देश्चखर्ो। स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाँड 
गनुापदाछ। 

8.6 राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
श्चजम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर 
वडा कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देश्चखएन । अतधल्लो 
आ.व.को बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि 
प्रर्ातल जडान गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा 
व्र्श्चक्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउन ेजोश्चखम 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 देश्चखर्ो । 

 

8.6.१ वडा राजश्व दाश्चखला: प्रदेश आतथाक कार्ातबतध ऐन, 2074 को दफा 23 ( 3 )  बमोश्चजम 
श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तले आफ्नो श्चजम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दाश्चखला गरी से्रस्िा खडा 
गनुापने व्र्वस्था छ। साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश् व रकम दाश्चखला नगरेमा 
सम्वश्चन्धि िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि,  १0 ददन भन्दा 
र्ढलो गरेको भए 10 प्रतिशि जररवाना गरी नगद दाश्चखला गना लगाई कसूर को मारा अनसुार 
प्रचतलि कानून बमोश्चजम तबभागीर् कारवाही समेि गने गराउन सक्ने व्र्वस्था छ। कार्ाालर् 
अन्िरगिका १३ वडाहरुको पौष मर्हनासम्मको राजश्व असलुी िथा दाश्चखलाको र्ववरर् अनसुार 
लेखापरीक्षर् गररएकवमा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप ्ि गरेको राजश् व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था 
अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दाश्चखला गरेको देश्चखएन । र्स्िैगरी अन्र् २०७६ माघदेश्चख 
२०७७ आषाढमर्हनासम्मकोसमेि र्ढलागरी राजश् व रकम बैकं दाश्चखला गरेको हनुसक्ने भएकोले 
कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देश्चखन्छ। कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा 
कार्ाालर्हरुले प्राप् ि गरेको आन्िररक राजश् व रकम र बैकं दाश्चखला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले 
र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ।साथै पौष मर्हनासम्मको र्ढला गरर दाश्चखला गरेको देहार् अनसुारका 
जररवाना असलु गनुापने देश्चखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०६०९०।१० 

 
l; 

g 

j*f 

g 

lhDd]jf/ 

sd{rf/L dlxgf 

k|fKt 

/sd 

प्राप्त मध्य 
दिला a}+s 
bflvnf ? 

bflvnf 

ldlt 

l(nf 

lbg hl/jfgf 

1 1 ]̂s axfb'/ 

/]ZdL 

  

>fj)f 172309 37309 2076.5.9 9 3730.90 

    efb| 93126 38626 2076.6.13 13 3862.60 

      c;f]h 41391 41391 2076.7.7 7 4139.10 

      d+l;/ 78304 28500 2076.9.11 11 2850.00 

          7196 2076.9.15 15 719.60 

          14000 2076.9.16 16 1400.00 

          4500 2076.9.17 17 450.00 

          28608 2076.9.24 24 2860.80 
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      k'; 99994 20000 2076.10.9 9 2000.00 

          20000 2076.10.16 16 2000.00 

          11194 2076.10.24 24 1119.40 

          10300 2076.10.29 29 1030.00 

    hDdf 26162.40 

2  2 lxdf s'df/L 

jg 

  

>fj)f 220689 29245 2076.5.5 5 2924.50 

    efb|| 138333 15000 2076.6.8 8 1500.00 

          28243 2076.6.24 24 2824.30 

   

c;f]h 117800 29245 2076.7.6 6 2924.50 

    hDdf 10173.30 

 3 2 l^sf/fd 

ltjf/L 

  

sflt{s 104725 16655 2076.8.8 8 1665.50 

    d+;L/ 102117 6827 2076.9.8 8 682.70 

      k'; 124725 8712 2076.10.6 6 871.20 

    hDdf 3219.40 

 6 5 dw' k/fh'nL >fj)f 97618 618 2076.5.20 20 61.80 

          10000 2076.5.20 20 1000.00 

      efb| 68811 10811 2076.6.6 6 1081.10 

      k'; 160894 23894 2076.10.6 6 2389.40 

    hDdf 4532.30 

 8 7 
xf]dgfy 

e)*f/L 

>fj)f 177203 124000 2076.5.5 5 12400.00 

        25000 2076.5.12 12 2500.00 

          10000 2076.5.19 19 1000.00 

          15000 2076.5.26 26 1500.00 

          3203 2076.5.30 30 320.30 

      efb| 65377 16000 2076.7.7 37 1600.00 

          17920 2076.7.18 48 1792.00 

          20000 2076.7.26 56 2000.00 

          11470 2076.8.1 61 1147.00 

      c;f]h 25267 25267 2076.8.2 31 2526.70 

      sflt{s 44511 11511 2076.8.9 9 1151.10 

          34000 2076.8.17 17 3400.00 

      d+l;/ 86523 19615 2076.9.10 10 1961.50 

          6750 2076.9.17 17 675.00 

          11155 2076.9.24 24 1115.50 

          19000 2076.10.9 39 1900.00 

          7900 2076.10.16 46 790.00 

          3580 2076.10.27 57 358.00 

      k'; 40935 40935 2076.10.27 27 4093.50 

    hDdf 42230.60 
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 9 8,9 ]̂s/fh lu/L >fj)f 70865 6365 2076.5.11 11 636.50 

      efb| 121505 11500 2076.6.5 5 1150.00 

          22900 2076.6.15 15 2290.00 

          17000 2076.6.30 30 1700.00 

          10970 2076.7.20 50 1097.00 

      c;f]h 64903 7030 2076.7.20 20 703.00 

          27000 2076.7.24 24 2700.00 

          29000 2076.7.27 27 2900.00 

          1873 2076.8.1 31 187.30 

      d+l;/ 157977 45877 2076.9.6 6 4587.70 

    hDdf 13363.80 

 10 8,9 
lxdf s''df/L 

jg 

k'; 73902 16600 2076.10.5 5 1660.00 

        15323 2076.10.8 8 1532.30 

    hDdf 3192.30 

 11 11 lnn axfb'/ 

rf]w/L 

  

>fj)f 157320 22850 2076.5.8 8 2285.00 

    efb| 82079 39879 2076.6.8 8 3987.90 

      c;f]h 71838 16517 2076.7.7 7 1651.70 

      sflt{s 85453 16570 2076.8.4 4 1657.00 

      d+l;/ 158702 25300 2076.9.4 4 2530.00 

      k'; 173221 12126 2076.10.5 5 1212.60 

    hDdf 13324.20 

 12 14 +̂sgfy 

e)*f/L 

  

>fj)f 261074 40000 2076.5.13 13 4000.00 

      

 

30000 2076.5.24 24 3000.00 

        

 

60000 2076.6.7 37 6000.00 

        

 

20000 2076.6.28 58 2607.40 

        

 

6074 2076.7.22 82 607.40 

      efb| 221572 73926 2076.7.22 52 7692.60 

          147646 2076.8.3 63 14764.60 

      c;f]h 88043 88043 2076.8.3 33 8804.30 

      sflt{s 133222 50311 2076.8.3   5031.10 

        

 

82911 2076.8.6 6 8291.10 

      d+l;/ 222129 20000 2076.9.22 22 2000.00 

          64933 2076.10.7 37 6493.30 

          117196 2076.10.15 45 11719.60 

      k'; 88804 28392 2076.10.15 15 2839.20 

          25000 2076.10.21 21 2500.00 

          20000 2076.11.2 32 2000.00 

          15412 2076.11.6 36 1541.20 

      hDdf 89891.80 
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            s'n    २०६०९०।१०  
8.7 पार्का ङ्ग शलु्क :  स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा पातलकाले 

आफ्नो कार्ाक्षेर तभर कुनै सवारीलाई पार्का ङ्ग सेवा उपलब्ध गराए वापि पार्का ङ्ग शलु्क 
उठाउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ । र्ो वषा र्स्िो शलु्क उठाउन ेलक्ष्र् नभएकोमा रु 
५६,०००. आम्दानी गरेको छ । हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर 
असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा  सम्वश्चन्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

 

 

 

8.8 
 

व्र्वसार् कर- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले 
आफ्नो कार्ाक्षरे तभर रहेका र्वतभन्न  व्र्वसार् गने व्र्श्चक्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने 
व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क 
१८,००,०००  लक्ष्र् रहेकोमा रु.९,७०,७०१.६७  (५३।९२) कर संकलन 
गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छै्रन । 
जसबाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा भन्न  सक्ने अवस्था छै्रन । िसथा 
पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख 
राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

8.9 vh'/f vf]nf -7]=g+=@)&^.&&_ sf] 7]Ssf M– cfly{s jif{ @)&^.&& sf]nfuL gu/kflnsfsf] 

sfo{qmdsf] vh'/f vf]nf leqsf] gbLhGo kbfy{ pTvgg\ tyf ljlqm sfo{sf] af]nkq cfXjfg 

;DaGwL @)&^.%.!^ sf] a'6jn 6'8]df k|sflzt ;'rgfdf d"=c=s/ afx]ssf] Go'gtd c+s ? 

^),*^,@^*. / ljlqmb/ ? ^ pNn]v ul/ af]nkq cxjfg u/]sf] / af]nkq kmf/ddf 

af]nkqbftfn] pNn]v u/]sf] 7]Ssf saf]n c+s d' c s/ afx]sf] x'g'kb{5 . pQm 7]Ssf 

af]nkqbftf k'ikf~hnL sG:6«S;g P08 ;Knfo{; k|f nL n] af]nkqsf] saf]n c+s pNn]v 

ug'{kg{] :yfgdf ? @,!!,!!,!!!. pNn]v u/]sf]n] ;f]xL adf]lhd d'Nofªsg ul/ @)&^.^.@ 

df cf;okq k|sfzg u/]sf] /x]5 .  

        t/ cf;okq k|sfzg kZrft ;Demf}tf ug{] ;dodf af]nkqbftfn] k]z u/]sf] 

af]nkq kmf/dsf] k5f8Lsf] k[i7df d'=c=s/ / clu|d cfos/ ;d]t ? @,!!,!!,!!!. x'g] 

pNn]v u/]sf] b]vfO{ k'gMd"Nofªsg ul/ Eof6 / clu|d s/ afx]s ? !,*$,#&,^%!.%# df 

;Demf}tf u/]sf] b]lvof] . o;/L af]nkqbftfn] lzN86]08/ kmf/d saf]n c+s pNn]v ug{'kg{] 

dxndf pNn]v u/]sf] saf]n c+s ? @,!!,!!,!!!. sfod gu/L kmf/dsf] cGoq :yfgdf 

pNn]v u/]sf] c+s ? !,*$,#&,^%!. sfod u/L ;Demf}tf u/]sf]n] sfof{nonfO{ /fhZj 

cfDbfgLdf ? @^,&#,$#). / ;f]sf] d'=c=s/ ? #,$&,%%). ;d]t ? #),@!,)!). xfgL 

gf]S;fgL k'u]sf] b]lvof] . 

 

8.9.1 7]Ssf ;Demf}tf sfof{GjogM glbhGo kbfy{sf] 7]Ssf ;Demf}tfsf] bkmf @ / sfof{b]zsf] 

zt{sf] bkmf ! df ;Demf}tf adf]lhd pTvgg\ u/]sf] gbLhGo kbfy{sf] dfl;s k|ult k|t]s 

dlxgfsf & ut] leq Joj;flon] sfof{nodf k7fpg' kg]{ Joj:yf ePtfklg k|ult ljj/0f 

k7fpg] u/]sf] b]lvPg / sfof{non];d]t To;sf] cg'udg u/]sf] 5}g . ctM ;Demf}tfsf] 

zt{x?sf] sfof{Gjog ul/g' kb{5 . 

 

8.10 gbLhGo kbfy{sf] 7]Ssfsf] cfo c;'nL M sfof{nosf] 9+uf lu6L afn'jf cfbL gbLhGo 

kbfy{sf] 7]Ssf ;Demf}tfdf pNn]v eP cg';f/sf] d'No tyf s/ b:t'/ c;'n u/]sf] x'g'kb{5 

.  Joj;foL;+usf] ;Demf}tfsf] bkmf @ df klxnf] ls:tf ;Demf}tf c+s d'No clea[l4 s/ / 

clu|d s/ sf] k|ltzt bflvnf ug{'kg{] tyf afsL %) k|ltzt bf];|f] / t];|f] ls:tdf @)&^ 

r}q d;fGt leq a'emfO{;Sg' kg{] / ga'emfPdf a}s hdfgt a'emfpg' kg{] pNn]v u/]sf]df 

cfly{s aif{sf] cGt;Dd b]xfo cg';f/  ? 15816155.5 afsL b]lvPsf]n] c;'n ug{'kg{] ? 

 

 

 

 

 

15816155.5 
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 vf]nf 

7]Sssf] 

gfd 

Joj;foLsf] 

gfd 

;Demf}tf 

ldlt 

;Demf}tf c+s d'c s/ clu|d 

cfos/ 

hDdf k|fKt afsL 

vh'/f 

vf]nf 

k'ikf~hnL 

sG:6«S;g 

@)&^.^.& 18437752 2396985 276565 21111111 10555555.50 10555555.50 

u+u6L 

vf]nf 

gjk|ltef 

sG:6«S;g 

@)&^.!).

!$ 

9070000 1179100 136050 10385150 5124550 5260600 

hDdf   27507752 3576085 412615 31496261 15680105.5 15816155.5 

 

8.10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

;Demf}tfsf] bkmf ^ df gbLhGo kbfy{ pTvGg ug{] kl/df0f jf cfO O{ O{ k|lta]bgdf 

lgwf{/0f ul/Psf] cfwf/df /fi6«ktL r'/] t/fO{ dw]z ;+/If0f ;ldltn] ;xdlt lbPsf] 

kl/df0f dfq pTvGg ug'{ kg{] / tf]lsP eGbf a9L kl/df0f / tf]lsPsf] If]q eGbf aflx/ 

k|ltlbg @%) 3gld6/ eGbf a9L gbLhGo kbfy{ pTvgg\ / ;+sng ug{ gkfO{g] pNn]v5 . 

 

vf]nfsf] gfd pTvgg\ ug{ kfpg] kl/df0f ;Demf}tf ldlt ljlqm ug{ kfpg] b/ 

u+u6L vf]nf 14,99,849.20 2076.06.07 6.00 

vh'/L vf]nf 10,14,378.00 2076.10.14 6.00 

hDdf 25,14,227.20  6.00 

  pNn]lvt cg';f/sf] kl/df0f gbLhGo kbfy{ pTvgg\ ul/] ;f] ;DaGwL clen]v 

g/fv]sf] / vf]nfsf] pTvgg\ :yndf pTvgg\ kZrft gfkhfr u/L cfO O{ O{ cg';f/sf] 

kl/df0f pTvgg\ u/]sf] gu/]sf] k|dfl0ft ug{] u/]sf] a'lemof] . Jo;foLn] gbLhGo kbfy{ 

ljlqm u/]sf] /l;bsf] cw{s§L ;+sng ul/ kl/df0f Plsg ug{ ;lsg]df @)&^ h]i7 

d;fGtdf ljlqm ug{] Joj;foLsf] /l;b cw{s§L n]vfkl/If0f cjlw;Dd klg sfof{nodf 

k]z ePsf] gb]lvofsf]n] cfO{ O{ O{ cg';f/ ljlqm ug{ ;lsg] eGbf a9L pTvgg\ u/] 

gu/]sf] Plsg ug{ ;lsPg . 

 

 

 

 

 

 

9 आयकर एव ंमलु्य असभवबृद्धकर  यसमा िेहायका व्यहोिाहरु िेक्षखएका िन ्।  
9.1 हाटबजारको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर दाश्चखला M मलु्र् अतभवृर्र्द्कर ऐन २०५२ को अनसूुची र 

मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली २०५३ अनसुार नगरपातलका कार्ाालर्ले हाटबजार ठेक्का 
राजश्व असलुी गदाा सो लाग्न ेमलु्र् अतभवृर्र्द् कर समेि असलुउपर गरी सम्बश्चन्धि राजश्व 
खािामा दाश्चखला गरेको हनुपुदाछ । िर नगरपातलकाले बस टतमानल िथा हाटबजार ठेक्का 
लगाई सेवा सञ्चालन गना ददएको ठेक्का सम्झौिामा नेपाल सरकारको तनर्मानसुार लाग्न े
सम्पूर्ा मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर, आर्कर आदद िथा शलु्कहरुसमेि संचालक स्वरं्ले 
व्र्होनुा/बझुाउन ुपने उल्लेख गरी हाटबजार िथा बस टतमानल संचालकहरुले आर् रकम 
मार असलु गरेकोले सेवा सञ्चालकहरुबाट देहार् अनसुार मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर असलु 
गरेको देश्चखएन । अि उक्त मलु्र् अतभवर्र्द् कर नगरपातलकाको नामबाट सम्बश्चन्धि 
खािा दाश्चखला गरेको प्रमार् पेश गनुापने अन्र्था सेवा सञ्चालकहरुबाट असलु गनुापने 
देश्चखएको रु  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
१३७६५६४ 
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l;=g+ 7]Ssf Joj:yfkg 7]s]bf/÷kmd{ sDkgL 7]Ssf c+s Eof6 ? 

1 आइतबािे हाट बजाि भूताहा w|'jf ad axfb'/ yfkf 5,85,000 76,050 

2 भट तलया हाट बजाि वडा १२  v]d/fh /fgfdu/ 4,50,000 58,500 

3 मगलबािे पाडा बजाि जमूतनया gj/fh (sfn 51,01,005 6,63,130 

4 बुिबािे हाट बजाि तचसापानी ljsf; yfkf 4,25,000 55,250 

  5 ;f]daf/] xf6 ahf/ lr;fkfgL xf]d axfb'/ ufxf 2,25,000 29,250 

6 cfOtaf/] xf6 ahf/ j8f g !$ qm[ifL/fd cwLsf/L 2,50,000 32,500 

7 zlgjf/] xf6ahf/ j8f g !$ qm[ifL/fd cwLsf/L 2,30,000 29,900 

8 z's|af/] xf6ahf/ j8f g ( w|"j ad axfb"/ yfkf 4,99,950 64,994 

9 ab{3f6 a; 6ld{gn ljsf; yfkf 19,99,999 2,60,000 

 10 sjf*L s/ pTkfbg lgsf;L ljsf; yfkf 1,97,999 25,740 

11 lj!fkg xf]l*u+ af]*{ %fkf OG^/k|fO{h]h 6,25,000 81,250 

  hDdf 1,04,88,953 13,76,564 
 

९.२ 

 
नदी न्त्य पदार्चक  म.ुअ.कर. मलु्र् अतभवृर्र्द्कर ऐन २०५२ को अनसूुची १ अनसुार 
नदीजन्र् पदाथा र्वर्क्रमा मलु्र् अतभवृर्र्द् कर असलु गरी सोही ऐनको दफा १८ अनसुार 
भकु्तानीमा प्राप्त मलु्र् अतभवृर्र्द् करको र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको  मर्हनाको २५ गिे 
तभर सम्बश्चन्धि आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् सर्हि दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था 
छ । िर नगरपातलकाले नददजन्र् म.ुअ.कर बाहेक रु.27507752 र्वर्क्र गदाा संकलन 
गरेको  मलु्र् अतभवृर्र्द् कर रु 3576085।०० को ५० प्रतिशि  रु. 
१७८८०४२।५० र १.५ प्रतिशि अतग्रम कर  रु 412615।०० को ५० प्रतिशिले 
रु २०६३०७।५० समेि रु १९९४३५०।०० सम्बश्चन्धि राजश्व खािामा दाश्चखला 
नगरी कार्ाालर् कै खािामा राखेकोले राजश्व दाश्चखला गनुा पने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९९४३५०।०० 

9.3 मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी 
कार्ाालर्ले २०७६।२।१६ देश्चखको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर 
रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि 
फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। िर पातलकाले नगरपातलका पूशँ्चजगि श्चशषाकबाट 
देहार्को भकु्तानी गरेकोमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम कट्टी गरी राजस्व दाश्चखला 
नगरी फमालाई नै भकु्तानी ददएको देश्चखन्छ । िसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् 
पेश हनुेपने अन्र्था असलु हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

268795 

 गोभौनं./वमवत भुक्तानी पाउनेको नाम वनमाचण कायच मु अ कर रु ५० प्रवतशत  रु 

53-2076/6/13 bfpGg] sG6«s;g rf}ktf rf]sb]vL !$ g j8f sfo{no ;8s 304220 152110 

72-2076/6/16 cfO s] sG6«s;g hd'lgof rf}s !# g j8f  sfo{no ;8s 233370 116685 

 जम्मा  
 268795  
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9.4 
 
 
 

घर बहालकरः आर्कार  ऐन को दफा ८८ -१_ -५_ मा वातसन्दा व्र्श्चक्तले नेपालमा स्रोि भएको 
भाडा भकु्तानीमा १० प्रतिशि बहालकर कट्टी गनापने व्र्वस्था छ र र्स पातलकाले वडा कर्ाालर् 
संचालन गना सबै वडाका सश्चचवहरुलाइ रैमातसक रुपमा पेश्की प्रदान गरी पेश भएको र्वल 
भरपाइ बमोश्चजम पेश्की फछर्ौटा गने गरेको छ । पातलकाबाट प्रापि भएको पेश्की घरभाडा,र्वधिु 
पानी,वडा सतमतिको बैठक संचालन एवम अन्र् कार्ा संचालन गनामा खचा गरी तनर्मानसुार र्वल 
भरपाइ पेश गरी पेश्की फछर्ौट गने गरेमा तनम्न बमोश्चजमको भौचरबाट देहार् बमोश्चजमका वडा 
सश्चचवको पश्की फछर्ौट गरेकोमा तनर्मानसुार घरधनीलाइ घरभाडा भकु्तानी दददा कटी गनापने 
रकम कटी नगरी वा कम कटी गरी दाश्चखला गरेको प्रमार् पेश भएकाले कम दाश्चखला भएको 
बहालकर सम्बन्धीि वाट असलु गरी दाश्चखला गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९६०।०० 

 
 
 

तसन  पेश्की फछर्ौट 
गनाको नाम 

सम्झौिा रकम 
मातसक रु 

कटी गनुापने 
मातसक रु 

कटी भएको 
मातसक रु 

अवतध 
मर्हना 

दाश्चखला गनुा 
पने रकम 

२७६/५१३/ 

२०७७।१।१४ र 
६८५/२०७७।३।२३ 

वडा -११ सजचव 

जलल बहािरु 

चौधरी 

८८०० ८८० ८०० १२ ९६० 

 म्मा     ९६० 
 

10 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
10.1 प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्न ः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा 

खररद सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी 
गदाा प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा 
भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का 
तबलहरुमा लागि अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख 
भएको देश्चखन्छ । लागि अनमुान बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देश्चखएकाले वास्िर्वक काम कति 
भएको हो भन्न  े सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देश्चखएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा 
सम्पन्न  प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न  गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न  भएको तमति लगार्िका 
इश्चन्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन 
काम कर्हले सम्पन्न  गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न  भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु 
नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इश्चन्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा 
नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

10.2 जर्टल संरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेश्चशन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको श्चजम्मेवारी 
ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्िक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, 
ओभरहेड टंकी, तनमाार्, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार 
संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ् गराउने गरेको देश्चखर्ो । र्स्िा कार्ा 
व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट  तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप बोलपरको 
प्रतिस्पधाा मापाmि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देश्चखन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन:् 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रु 
17-2076/4/31 ;fj{hlgs ejg lgdf{0f p=;= ejg lgdf{0f 

2303010 

31-20765/15 lzjlzQ af6f] lgdf{0f p ;  ;8s sfnf]kq] 
1791373 

656-2077/3/19 gj lhjg dfu{ lgdf{0f p=;= ;8s sfnf]kq] 
1431440 

693-2077/3/25 sGrgu9L kfs{ gfnf lgdf{0f 8«]g]h k|0ffnL 
1968640 

61-2076/6/14 lz/f]d0fL k|f=lj= ejg lgdf{0f ejg lgdf{0f 
894429 
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222-2076/10/5 rf}ktf b]vL j8fg !$ sfof{no ;8s p=; ;8s sfnf]kq] 
2300000 

81-2076/7/5 ad{]nL 6f]n l;tn p ; ;8s sfnf]kq] 
2300000 

597-2077/3/12 lg/s' df=jL= ejg lgdf{0f p=; ejg lgdf{0f 
1500000 

16-2077/3/29 u+ufa:tL s's'/df/f ;8s p=;   1340880 
8-2077/3/11 lgTofGgb df=lj= ejg lgdf{0f p=; ejg lgdf{0f 

3557301 
14-2077/3/19 e'dxL ;8s lgdf{0f p=;  ;8s sfnf]kq] 

2562196 
18-2077/3/30 P]ltxfl;s ;+;f/sf]6 dlGb/ lgdf{0f p=; ejg lgdf{0f 

1449878 
893-2077/3/31 gu/:t/Lo cfO;f]n]zg ejg lgdf{0f ejg lgdf{0f 

3855058  
10.3 लागि अनमुान घटाएर उपभोक्ता सतमतिलाई तसमाभन्दा बढीको कार्ा – सावंजतनक खररद 

तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागि अनमुान भएको सोही आतथाक 
वषा तभर सम्पन्न  गना सर्कने तनमार्ा कार्ा मार सम्बश्चन्धि उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सर्कन े
िथा उक्त लागिमा १३% मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर¸ १५% ओभरहेड, ५% कश्चन्टन्जेन्सी र 
जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनुे व्र्वस्था छ ।िर पातलकाले लागि अनमुान 
िर्ार गदाा खदु मलु्र्ाङ्कनमा मअुकर ओभरहेड र कश्चन्टन्जेन्सी समावेश गदाा २.५% कश्चन्टन्जेन्सी 
मार थप गरी लागि अनमुान िर्ार गदाा १ करोड भन्दा घटी देखाइ  उपभोक्ता सतमतिलाइ 
ददएको देश्चखर्ो । सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि हनुे गरी र्स्िा ठुला 
आर्ोजना तनमाार्को कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पधाात्मक र तमिव्र्र्ी हनुे गरी 
बोलपरको माध्र्मबाट हनुपुदाछ ।र्सका उदाहरर् देहार् अनसुार छन ्। 

 

10.3.1 ejg lgdf{0fM– uf]Zjf/ ef}r/ g+= *(#–@)&&.#.#! sfof{non] lgdf{0f u/]sf] gu/:t/Lo 

cfO{;f]n]zgsf @ j6f ejgsf] nfut d"No ? &%&%#!%.%# df sG6]Gh]G;L s§L !) 

k|ltzt, cf]e/x]8 % k|ltzt / d"No clea[l4s/ !% k|ltztn] s'n nfut cg'dfg ? 

!)^)!^%$ x'g] ePsf]n] pSt sfo{ pkef]Stf ;ldltaf6 u/fpg gldNg]df plNnlvt 

Joj:yf cg';f/ nfut cg'dfg tof/ gu/L 3l6 b]vfP/ pkef]Stf ;ldlt dfkm{t ejg 

lgdf{0f sfo{ u/fPsf] b]lvof] .  

 

१०.४ उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदानः- सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को दफा ९७ को २ र ३ 
अनसुार तनमाार् कार्ा वा सेवाको प्रकृति,पररमार्, लागि अनमुान ,उपभोिा सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले वेहोने वा वेहेनुा पने रकम, कार्ा वा सेवा सम्पन्न  गनुा पने अवतध समेि खलुाइ 
कार्ाालर्ले सचुना प्रकाशन िथा लाभग्राही वा उपभोक्ता सतमतिसंग खररद सम्झौिा गनुापने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले २०७६।७७ बार्षाक नगर र्वकास र्ोजना २०७६ को नीति िथा 
कार्ाक्रममा उपभोक्ता माफा ि संचालन हनुे र्ोजनाहरुमा २० प्रतिशि लागि सहभागीिामा अतनवार्ा 
गने िर सावाजतनक तनमाार्का कार्ा जस्िै र्वधालर्, उधान, खेल पवुाधारमा ओश्चचत्र्िाको आधारमा 
सनु्र् सहभागीिा गररने िथा र्वपन्न  समदुार्को बसोबास भएका र उनीहरुलाइ प्रत्र्क्ष लाभ हनुे 
र्ोजनाहरुमा पर्हचानको आधारमा लागि सहभागीिा तनश्चिि गने उल्लेख गरर उपभोक्ता सतमति 
माफा ि गराइने कार्ामा सतमतिको र्ोगदान शनु्र् रहेको देश्चखर्ो । कार्ाालर्बाट उपलब्ध र्ववरर् 
अनसुार न्र्नु सहभागीिामा उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चातलि र्ोजना देहार् अनसुार रहेको छ । 
अिः सावाजतनक खररद तनर्मावली अनसुार गराएका कार्ामा सतमतिको र्ोगदान रहने िफा  सधुार 
गररन ुपदाछ । कार्ालर्ले आगामी ददनमा सधुार गररने जनाएको छ । 

 

 सिन  उपभ क्ता िसमसतक  काम र नाम कुल लागत 
अनुमान 

कायाचलयक  
य गदान 

 न 
िहभागीता  

िहभागीता 
प्रसतशत 

१ श्चशरोमर्ी प्रार्वमा शौचालर् तनमाार् ७,०७,९७
५ 

७,००,००० ७,९७५ १.०९ 

२ गंगा मार्वको शौचलर् तनमाार् ८,५७,९३
६ 

८,००,००० ५७,९३५ ६.७४ 
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३ थारु गाउ सामदुार्र्क भवन  ३,५०,०२
७ 

३,५०,००० १,०२५ ०.२९ 

४ सरुश्चक्षि अवाश तन कार्ारम ३,१०,८३५ ३,००,००० १०,८३५ ३.६१ 
५ धमाबश्चस्ि तसचाइ बोररङ तनमाार् ३७३६०२ ३६८००० ५६०२ १.४९ 
६ सर्हद स्मतृि सामदुार्र्क अस्पिाल र्वकास 

केन्द्र 
७१९९५० ७००००० ७५९५० १०.५६ 

७ बरु्द्मंगल कभडाहल तनमाार् ४६०००० ५००००० ५६०८६ १०.८६ 
८ श्चशरोमर्ी प्रावी भवन तनमाार् १९७२३८

३ 

१७७४२१
७ 

१००००० ५.०७ 

९ मौला देबी प्रार्वमा भवन ममाि १५१९२३ १५०००० १९२३ १.२६ 
१० शाश्चन्ि तनकुि झर्ाल िथा छदद् तनमाार् 

ढलान 
२००१५२ २००००० १५२ ०.०७ 

११ बरु्द् मश्चन्दर र्वर्वध तनमाार् २४८९५१ २००००० ४८९५१ १९.६६ 
१२ जर्नेति आधारभिु मार्व कमउ्पाण्ड वाल 

तनमाार् 
१००१७९८ १०००००० ३५११ ०.३५ 

१३ रेबिी गौमािा मार्व पक्की भवन तनमाार् १००४४४
४ 

१००००० ४४४४ ०.४५ 

१४ वालतमकी मार्व भवन तनमाार् ९९९९४८ ३३६२ १०००००० ०.३४ 

१५ आनन्द आधारभिु मार्व कम्पाउण्ड वाल 
तनमाार् 

१०९०४७६ १०००००० १८९५५ १.७४ 

१६ दगुाा आधारभिु र्वधालर् वरपरवाल तनमाार् १५००७०० १५००००० ७०० ०.०५ 

१७ शर्हद स्मतृि सामदुार्र्क र्वकास केन्द्र ममााि 
सम्भार मेतसन खररद 

१०६६६५२ १०००००० ६६६५२ ६.२५ 

१८ बेलहानी खानेपानी र्ोजना वडान ७ २१८७८९९ २०००००० २२२२२
२ 

१०.११ 

 
10.5 pkef]Stf ;ldltnfO{ a9L e'StfgLM–  गो.भौ. न ८९२–२०७७।३।३१ मा कार्ाालर्ले 

उपभोक्ता सतमति माफा ि शनु्र् जनश्रमदानको आधारमा ददव्र्ज्र्ोिी मा.र्व.–चमेनागहृ तनमाार्  
कार्ाको नापीको मूल्र्ाङकन र उपभोक्ता सतमतिको र्वल अनसुार रु १३७९९८३। मारको कार्ा  
भएकोले सोहीमार भकु्तानी भएको हनुपुदाछ । िर कार्ाालर्ले उक्त कार्ामा र्वतनर्ोश्चजि रु 
१५०००००। सबै भकु्तानी भएकाले रु १२०१७७। बढी भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो । अि  बढी 
भकु्तानी भएको रकम उपभोक्ता सतमतिबाट असलु गनुापने रु 

 
 
 

!@)!&& 

11 नगरपासलका प स् गत खर्च नगरपातलकाको पूश्चजगि खचा (न.पा) िफा को  आतथाक कारोवारको 
बैंक नगदी र्किाव अनसुार ९२३ वटा गोश्वारा भौचर नम्बरबाट बजेट खचा रु 
३६,३३,०२,६९९।०६ भएको मध्रे् बैंक नगदी र्किावको बजेट खचा महलमा रु. १० लाख 
भन्दा बढी खचा देश्चखएको ५५ वटा गोश्वारा भौचर नं छनौट गरी सोसंग सम्बश्चन्धि खचा रु. 
१५,०४,२६,९७१।७० को नमूना छनौट गरी उक्त खचा श्चशषाकको लेखापरीक्षर् सम्पन्न  
गररएको छ । उल्लेश्चखि परीक्षर् देश्चखएको व्र्होरा देहार् अनसुार देश्चखएका छन।्  

 

11.1 खररद सम्झौिा र ठेक्का व्र्वस्थापन: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म २० (३) 
अनसुार लागि अनमुान िर्ार गने, ठेक्कापट्टा स्वीकृि गने कार्ाहरु प्रथम चौमातसक अवतधमा समाप्त 
गररसक्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् र्ो वषा २७ वटा ठेक्का बन्दोवस्ि गरेकोमा दोस्रो 
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चौमातसकमा ७ वटा र अश्चन्िम चौमातसकमा १९ वटा ठेक्का बन्दोवस्ि गरेको देश्चखर्ो । र्ो वषा 
वन्दोवस्ि गररएका ठेक्का मध्रे् १६ को वटा ठेक्का मार सम्पन्न  भएको देश्चखर्ो ।आतथाक वषाको 
अन्िमा गररने ठेक्का सम्झौिा अनसुारको तनमाार् कार्ा वषाािको मौसम हनुे भएकोले गरु्स्िर 
तनर्न्रर् हनु सक्दैन । अि तनर्मावलीमा तनधााररि व्र्वस्था अनसुार ठेक्का बन्दोवस्ि गररन ु
पदाछ।  

 क्र.
स= 

कार्ाक्रमको नाम 

ठेक्का सम्झौिा रु हजारमा 
र्स बषा सम्पन्न  

जम्मा प्रथम चौमातसक दोश्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढको मार  

संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम 

 भवन¸ सडक¸ 
पलु अन्र् 

पूवााधार समेि 

२७ 117968 १ 1264 ७ 7955 १९ 108749 ० ० १६ 3903० 

 
11.2 खररद इकाइ र खररद र्ोजनाः सावाजतनक खररद ऐन २०६३, को दफा ६ र तनर्मावली 

२०६४ को तनर्म (७),(८) र १६ अनसुार गठन गरी रु.१० लाख भन्दा मातथ खररद 
गना पने भएमा वार्षाक खररद र्ोजना र रु.१० करोड भन्दा बढी खररद गनुा पने भए 
खररदको गरुु र्ोजना (Master Procurement Plan) स्वीकृि गराउन ुपने र खररदको गरुु 
र्ोजना प्रत्रे्क आतथाक वषामा अद्दावतधक गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले खररद 
इकाइ गठन गरेिापतन वार्षाक खररद र्ोजना र खररदको गरुुर्ोजना बनाउन े िथा 
कार्ाक्रम संशोधन सँगै वार्षाक रुपमा अद्दावतधक गने कार्ा गरेको देश्चखएन ।र्स 
सम्बन्धमा गि वषा पतन औलं्र्ाइएकोमा सधुार गरेको देश्चखएन । 

 

11.3 तनमाार् कार्ाको र्वमाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ मा १० 
लाख रुपैर्ा भन्दा बढी मूल्र्को तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्वसार्ीले तनर्मावलीमा 
िोर्कए बमोश्चजमका रटुी सच्र्ाउने अवतध १२ मर्हना समेिको र्वमा गराउन ु पने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनमाार् गराएको तनमाार् कार्ाको अतभलेख परीक्षर्मा केहीको 
र्वमा नगराएको, केहीको र्वमाको प्रमार् नभएको र केहीको घटी अवतधको र्वमा 
गराएको देश्चखर्ो । र्सका केही उदाहरर् देहार् अनसुार छन । अिःतनर्मावली अनसुार 
तनमाार् कार्ाको र्वमा गराई जोश्चखम न्रू्नीकरर् गररन ु पदाछ । कार्ालर्ले आगामी 
ददनमा सधुार गररने जनाएको छ । 

 

 ठेक्का न ं कायच जववरण जनमाचण 

व्यवसायीको नाम 

लागत 

अनमुान रु. 

सम्मझौता 

अकं 

यो वर्च 

खचच 

सम्मपन्न गन े

जमजत 

जवमा गरेको 

जमजत 

32-2075/76 :jf:Yo ejg lgdf{0f lj km|]08 sG:6«S;g 3713735 3110710 3110710 2077/3/30 BOQ df  

ljdfsf] 

Joj:yf 

gu/]sf] / 

ljdf klg 

gu/]sf] 

34-2075/76 :jf:Yo ejg lgdf{0f bfpGg] sG:6«S;g 3713398 3091780 3091780 2077/3/30 

7-2075/76 rf}ktf rf]s j8f g 

!$ ;8s sfnf]kq 

bfpGg] sG:6«S;g 00 4324490 2644370 2076/9/30 

9-2075/76 hd'lgof rf]s j8fg !# cfO{s] sG:6«S;g 5300048 3695971 2028523 2076/9/30 

13-2075/76 df]lxgL rf]s wf}nf 

lu/L ;8s 

bfpGg] sG:6«S;g 5732592 5565371 5565293 2076/9/30 

30-2075/76 ejg lgdf{0f psfnL cf]/fnL 

sG:6«S;g 

1499631 1452888 145266 2076/7/28 

6-2075/76 ;8s sfnf]kq] bfpGg] sG:6«S;g 4870670 3143864 1004305 2076/9/30 

22-2076/77 ;8s sfnf]kq] lj km|]08 sG:6«S;g 38935889 26308198 11300066 2077/9/30 2077/3/14 

21-2076/77 ;8s sfnf]kq] k|fs[lts yfkf h] eL 

sG:6«S;g 

40077036 28385602 4484562 2077/9/30 2077/3/14 

15-2076/77 ;8s sfnf]kq] 3860845 2519964 2482917 2077/3/15 2077/2/32 

14-2076/77 ;8s sfnf]kq] k'ikfhGnL 

 sG:6«S;g 

9653678 6695453 6596694 20773/30 2077/2/30 
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11.3.1 
 
 

गो.भौ. १९–२०७७।३।३० (ममाि संभार कोष) र ८१७–२०७७।३।३० (न.पा. पशु्चजगि) 
ठेक्का.न २३–२०७६।७७ सडक कालो परे गने कार्ााको व्र्वसार्ी बरु्द् भमुी कन्स्िक्सन संग 
लागि अनमुान रु ३०४०९०९। रहेको उक्त तनमाार् कार्ा कबोल अंक रु ३१३४०९३ 
स्वीकृि र २०७७।३।२५ सम्म सम्पन्न  गने गरर २०७६।१२।५ मा सम्झौिा गरेको देश्चखर्ो 
। सावाजतनक तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११२ अनसुार उक्त तनमाार् कार्ाको सम्झौिा तमति 
२०७७।०३।२५ र रटुी सच्र्ाउन ेअवतध ३६५ ददनको र्वमा गराउन ुपनेमा जनु १९,२०२० 
(२०७७।३।३) देखी जलुाइ १२,२०२० (२०७७।३।२८) सम्मको २५ ददनको मार र्वमा 
गराएको देखीर्ो । अिः तनर्मावली अनसुार सम्झौिा अवतधको र्वमा गराउन ुपदाछ । 

 

11.3.2 
 
 

गो.भो.न ३८२–२०७७।१।२२ पाल्डाडा हेल्थपोष्ट देखी गौमािा र्वद्यालर् हदैु कन्चनगढी जाने 
बाटो कालोपरे ठे.न.१०–२०७६।७७ को व्र्वसार्ी दाउन्न े कन्स्िक्सनलाई एक PS Amount मा 
रहेको र्वमा खचाको र्वल अनसुार रु १४५१३।६१ भकु्तानी ददनपुनेमा रु १६६८९।५० 
ददएकोले बढी ददएको रु २१७६।८९ मा भ्र्ाट समेि असलु गनुापने देश्चखएको रु  
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४४०–२०७७।२।१६ श्चचसापानी पराजलुी चोक हदैु वटुाहािाल िथा तरबेर्ी सडक हदैु 
नवश्चजवन हदैु सेन्टरपल्टसम्मको सडककालो परे गना ठे.न.८ २०७६।७७ थापा कन्िक्सनको 
ठेक्का सम्झौिा २०७६।१०।९ मा भइ २०७७।२।३२ मा सम्पन्न  गने गरी सम्झौिा भएकोमा 
सोही अवधीको र्वमा गराउन ुपनेमा २०७६।१०।९ देखी २०७७।२।३२ सम्म २२ ददनको 
मार र्वमा गराएकोले सम्झौिा अनसुारको अवतधको र्वमा गराएको देखीएन । त्र्सिै BOQ मा 
र्वमा रकम  एक PS Amount मा र्वमा खचा रहेकोले र्वल अनसुार र्वमा शूल्क रु ८२०८।१३ 
भएकोमा रु ९४३२।४५ ददएको देश्चखएकोले बढी भकु्तानी ददएको रु १२२४।३२ मा भ्र्ाट 
सर्हि गरी थापा कन्िक्सनबाट असलु गना पने देश्चखएको रु  
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11.3.4 गो.भौ.न ४७० २०७७।२।२३ मा तसमा सडक देखी बरुवा सडक िथा बनदेबी हदैु जाने सडक 
कालो पर ठे.न.९ २०७६।७७ दाउन्न े कन्िक्सनको र्वमा रकम  PS Amount रहेकोले र्वल 
अनसुार भ्र्ाट बाहेक रु १८०८४।६५ ददनपुनेमा २०७९७।२५ ददएकाले बढी सोधभनाा ददएको 
र्वमा शलु्क म.ुअ.करमा समेि दाउन्न े कन्िक्सनबाट असलु गनुापने रु  
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11.3.5 गो.भौ न ८७४ २०७७।३।३१ मा पालडाडा बोररङ तनमाार् कार्ाको ठे.न १५–२०७५।७६ 
को स्वीकार कन्िक्सन एण्ड तडप टुर्वेुल कम्पनी को कबोल अंक १७५०६१६।३४ स्वीकार 
गरी २०७६।६।३० सम्ममा सम्पन्न  गने गरी २०७६।३।१५ मा सम्झौिा भएको उक्त अवतध 
३.५ मर्हनाको र्वमा गराउन ुपनेमा २२ तडसेम्वर देखी २७ तडसेम्वर २०१९ सम्म ७ ददनको 
मार र्वमा गराएको देश्चखर्ो । अिः सावाजतनक खररद तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म ११२ 
अनसुार सम्झौिा अवतधको र्वमा गराउने गरी जोश्चखम न्र्तुनकरर् गररन ुपदाछ । 
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कार्ासम्पादन जमानि: सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ११० (४) अनसुार 
बोलपर दािाले पेश गरेको कार्ासम्पादन जमानिको मान्र् अवतध त्र्स्िो सम्झौिा उल्लेश्चखि 
मालसमान आपतुिा वा हस्िान्िरर् गनुापने अश्चन्िम अवतध वा वारेन्टीको अवतध वा तनमाार् कार्ाको 
ररु्ट सम्पादन दार्र्त्व DLP को अवतध भन्दा एक मर्हना बढी अवतधको हनुपुने व्र्वस्था छ । िर 
कार्ाालर्ले गराएको तनमाार् कार्ाको अतभलेख परीक्षर्मा केही तनमाार् कार्ाको कार्ासम्पादन 
जमानिको मान्र् अवतध घर्ट रहेको देश्चखर्ो । र्सका केही उदाहरर् देहार् अनसुार छन ्। अि 
तनमाार्कार्ाको कार्ासम्पन्न  गनुापने म्र्ाद थप गदाा समेि सोही अनसुार कार्ासम्पादन जमानि समेि 
मान्र् अवतध थप गररन ुपदाछ  

 

 ठे.नं कायचजववरण जनमाचण व्यवसायीको नाम ;Demf}t 

/sd 

;DkGg ug'{kg{] 

ldlt 

hdfgtsf] 

dfGox'g] cjlw 

x'g' kg{] ldlt 

34-2075/76 :jf:Yo ejg bfpGg] sG:6«S;g 3091780 2077/3/30 2077/6/12 2078/4/30 

23-2076/77 ;8s sfnf]kq] a'4e'dL sG:6«S;g 3134093 2077/3/25 2078/2/15 2078/4/25 
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9-2075/76 ;8s sfnf]kq] cfOs] sG:6«S;g 3695971 2076/9/30 2077/4/30 2078/10/30 

7-2075/76 ;8s sfnf]kq] bfpGg] sG:6«S;g 4324490 2076/9/30 2077/3/28 2078/4/30 

13-2075/76 ;8s sfnf]kq] bfpGg] sG:6«S;g 5565371 2076/9/30 2077/5/16 2077/10/30 

30-2075/76 ejg lgd{f0f psfnLcf]/fnL sG:6«S;g 1452888 2076/7/29 2077/5/25 2077/8/28 

6-2075-76 ;8s sfnf]kq] lj km|]8 sG:6«S;g 3143864 2076/9/30 2077/4/20 2077/10/29 

16-2075/76 l8k l6o'a]n :jLsf/ sG:6«S;g 1566900 2076/6/30 2077/5/7 2077/7/30 

10-2076/77 ;8s sfnf]kq] bfpGg] sG:6«S;g 2896409 2077/2/32 2078/1/8 2078/3/31 

8-2076/77 ;8s sfnf]kq]  yfkf sG:6«S;g 3091063 2077/2/32 2077/11/4 2078/3/31 

9-2076/77 ;8s sfnf]kq] bfpGg] sG:6«S;g 3931785 2077/2/32 2078/1/8 2078/3/31 

11-2076/77 ;8s sfnf]kq] h]eL sG:6«S;g 4167274 2077/2/32 2077/11/25 2078/3/31 

15-2075/76 l8k af]l/ª :jLsf/ sG:6«S;g 1750616 2076/6/30 2077/5/7 2077//30 

27-2076/77 ;8s aQL j|fO/;g sG:6«S;g 9083505 2077/9/30 2078/4/18 2078/10/30 

15-2076/77 ;8s sfnf]kq] k'ikf~hnL sG:6«S;g 2519964 2077/3/15 2078/1/8 2078/4/15 

14-2076/77 ;8s sfnf]kq] k'ikf~hnL sG:6«S;g 6694453 2077/3/30 2078/1/6 2078/4/30  
११.५ कार्ास्वीकार प्रतिवेदन- सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११७ अनसुार सावाजतनक 

तनकार्ले सम्पन्न  भएको तनमाार् कार्ा स्वीकार गदाा कार्ास्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था 
छ। िर कार्ाालर्ले तनमाार् कार्ाको अश्चन्िम भकु्तानी गदाा कार्ास्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गने 
गरेको देश्चखएन । लेखापरीक्षर्मा समेर्टएका केही तनमाार् कार्ाको उदाहरर् देहार् अनसुार छन 
। अिः तनर्मावली अनसुार तनमाार् कार्ा सम्पन्न  भई अश्चन्िम र्वलको भकु्तानी गदाा कार्ास्वीकार 
प्रतिवेदन िर्ार गने गररन ुपदाछ । 

 

 ठे.नं वनमाचण व्यििायीको नाम वनमाचण कायच िम्पन्न वमवत कुि खर्च 

32-2075/76 lj km|]8 sG:6«S;g :jf:Yo ejg 2077/3/30 3110710 

34-2075/76 bfpGg] sG:6«S;g :jf:Yo ejg 2077/3/30 3091780 

23-2076/77 a'4e'dL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/3/17 1990228 

13-2075/76 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2076/9/30 5565293 

30-2075-76 psfnL cf]/fnL sG:6«S;g ejg lgdf{0f 2076/7/28 1452066 

6-2075/76 lj km|]8 sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2076/9/30 1004305 

16-2075/76 :jLsf/ sG:6«S;g l8k l6o'j]n 2076/8/4 1566900 

8-2076/77 yfkf sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/2/32 3028807 

10-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/2/32 2896409 

9-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/2/32 3715940 

7-2076/77 dgf]x/ sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/3/24 2881243 

6-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/3/14 3576697 

11-2076/77 h] jL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq 2077/3/31 3512640 

15-2075/76 :jLsf/ sG:6«S;g l8k l6o'j]n 2077/8/4 1653100 

20-2075/76 yfkf sG:6«S;g sGrgu9L kfs} 2077/3/31 4422493 

15-2076/77 k'ikf~hnL sG:6«S;g u+ufa:tL s's'/df/f ;8s 2077/3/8 2482917 

14-2076/77 k'ikf~hnL sG:6«S;g e'dxL ;'vf}/f ;8s 2077/3/25 6596694  

 

११.6 कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन र एजर्वल्ट नक्साः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५ 
अनसुार तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् कार्ा सम्पन्न  भएको ३० ददन तभर सम्बश्चन्धि तनमाार् 
व्वर्सार्ीले तनमाार् भए बमोश्चजमको एजर्वल्ट नक्सा पेश गनुा पने, तनमाार् कार्ाको रटुी सच्चाउने 
दार्र्त्वको अवतध समाप्त नहुँदै कुनै रटुी देश्चखएमा र्र्कन गरी दावी गदाा कार्ाालर्ले प्रत्रे्क 
मर्हनाको कार्ा प्रगति देश्चखने गरी अतभलेख िर्ार गरी प्रमाश्चर्ि गरेर राख न ुपने र रटुी सच्चाउन े
दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक जाँचबझु गराई कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने 
व्र्वस्था छ । िर तनमाार् व्र्वसार्ीहरुले पलु तनमाार् कार्ा बाहेक सडक तनमाार् कार्ाहरुको 
एजर्वल्ट नक्सा कार्ाालर्मा पेश गने गरेका छैनन । त्र्स्िै कार्ाालर्ले रटुी सच्चाउने पने 
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दार्र्त्व सम्बन्धी अतभलेख राखेको छैन र त्र्स्िै रटुी सच्चाउने अवतध समाप्त नहुँदै सबै तनमाार् 
कार्ाको कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गरेको देश्चखर्ो । रटुी सच्चाउने अवतध समाप्त नहुँदै कार्ा 
सम्पन्न  प्रतिवेदन जारी गरेकोले तनमाार् व्र्वसार्ीले रटुी सम्बन्धी दार्र्त्वबाट उन्मकु्ती पाउन 
सक्ने अवस्था देश्चखएको छ । र्सका केही उदाहरर् देहार्मा छ । अिः तनर्मानसुार सबै तनमाार् 
कार्ाको एजर्वल्ट नक्सा जारी गने, कार्ा स्वीकादाा कार्ास्वीकार प्रतिवेदन िर्ार गने र रटुी 
सच्चाउने अवतध समाप्त भए पिाि मार कार्ा सम्पन्न  प्रतिवेदन िर्ार गरी तनमाार् कार्ा सम्पन्न  
गराउने कार्ालाई प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

 ठे.न ं वनमाचण व्यििायीको नाम वनमाचण कायच िम्पन्न वमवत कुि खर्च 

32-2075/76 lj km|]8 sG:6«S;g :jf:Yo ejg  2077/3/30 3110710 

34-2075/76 bfpGg] sG:6«S;g :jf:Yo ejg 2077/3/30 3091780 

23-2076/77 a'4e'dL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/17 1990228 

13-2075/76 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfn]kq] 2076/9/30 5565293 

30-2075/76 psfnL cf]/fnL sG:6«S;g ejg lgdf{0f 2076/7/28 1452066 

6-2075/76 lj km|]8 sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2076/8/2 1004305 

16-2075/76 :jLsf/ sG:6«S;g l8k l6o'a]n 2076/8/4 1566900 

8-2076/77 yfkf sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/32 302807 

10-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/32 2896409 

9-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/32 3715940 

7-2076/77 dgf]x/ sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/24 2881243 

6-2076/77 bfpGg] sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/14 356697 

11-2076/77 h] jL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/25 3512640 

15-2076/77 :jLsf/ sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2076/8/4 1653100 

20-2075/76 yfkf sG:6«S;g sGrgu9L kfs{ 2077/3/31 4422493 

15-2076/77 k'ikf~hnL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/8 2482917 

14-2076/77 k'ikf~hnL sG:6«S;g ;8s sfnf]kq] 2077/3/24 656694  
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गरु्स्िर सतुनश्चिििाः तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग गररने तनमाार् सामाग्रीको गरु्स्िर सतुनिििाको लातग 
प्रर्ोगशाला परीक्षर् (Lab test) गररएको हनु ु पदाछ । तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग 
गरेका डण्डी, तगट्टी, तसमेन्ट र बालवुाको स्वरं् Strength test गरेिापतन सडक कालोपरे गने 
कार्ामा प्रर्ोग गररने र्वटुतमनको गरु्स्िर पररक्षर् गरेको छैन । फलामे डण्डी, तगट्टी, तसमेन्ट र 
बालवुाको Strength test कार्ाालर्ले गराउन लगाएको देश्चखएन । सडक कालोपरे गने कार्ामा 
प्रर्ोग भएको र्वटुतमन लगार्ि सबै सामाग्रीको कार्ाालर्को िफा बाटसमेि ल्र्ाव पररक्षर् गराउन 
लगाई गरु्स्िर सतुनश्चिि गररन ुपदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

११.8 तनमाार् व्र्वसार्ी कोषः तनमाार् व्र्वसार्ी तनर्मावली २०५६ को तनर्म १४ मा तनमाार् 
व्र्वसार्ीलाई भकु्तानी हनुे रकममा ०.१० प्रतिशिका दरले कट्टी गरी तनमाार् व्र्वसार् कोषमा 
दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्लको तनमाार् कार्ाका देहार्का तनमाार् कार्ा छनौट गरी 
परीक्षर् गररएकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीलाई म.ुअ.कर बाहेक देहार् अनसुारको भकु्तानीमा तनमाार् 
व्र्वसार्ी कोष कट्टी गरेको देश्चखएन । र्स्िै अन्र् तनमाार् व्र्वसार्ीको भकु्तानीमा लाग्ने कोष 
कट्टी रकम कार्ाालर् स्वरं्ले र्र्कन गरी असलु गनुा पदाछ । साथै देहार्को भकु्तानीमा लाग्ने 
तनमाार् व्र्वसार्ी कोष असलु गनुा पने देश्चखएको रु. 
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 सस.

न ं

भौ.न ंर समसत सनमायण कार्यको नाम सनमायण 

व्यवसार्ीको 

भकु्तानी 

म.ुअ.कर समते 

कोि रु 

1 7-2076.11.18 :jf s] ejg lgdf{0f yfkf sG:6S;g 3713887 3286 

2 49-2077.3.1 

15-2077.1.26 

ejg lgdf{0f lj k|m]08 sG:6S;g 3110710 2752 

3 16-2077.1.28 

51-077.3.1 

 bfpGg] sG:6S;g 3091780 2736 

4 21-2076.11.26 

77-2076.7.5 

;8s sfnf] kq] bfpGg] sG:6S;g 4424090 3915 

5 39-2077.3.30  a'4 e"dL sG:6S;g 
1990228 1761 

6 53-2076.6.13  bfpGg] sG:6S;g 2644370 2340 

7 72-2076.6.16  cfO s] sG:6S;g 2028523 1795 

8 138-2076.8.10 ejg lgdf{0f psfnL cf]/fnL 

sG:6S;g 

1452066 1285 

9 215-२076.9.29 

496-२077.2.29 

;8s sfnf]kq] dx]z OlGhlgol/u 20567353 18201 

10 86-2077.3.31  k|fs[lts yfkf h] eL 
11300066 10000 

11 861-077.3.31  k|fs[lts yfkf h] eL 
4484562 3986 

12 12-2077.3.18 

20-2077.3.30 

 k'ikfGhnL 

sG:6S;g 

6596694 5837 

13 2-2077.2.20 

10-2077.3.11 

 k'ikfGhnL 

sG:6S;g 

2482917 2197 

14 1-2076.11.1 

897-077.3.21 

sGrg u9L k"jf{wf/ 

lgdf{0f 

yfkf sG:6S;g 4422493 3913 

15 783-077.3.29 ;8s sfnf]kq] h] jL sG:6S;g 3512640 3108 

  जम्मा  75822379 67112  
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फलफुल वडा घोषर् कार्ाक्रमः–गो.भौ. न ६१२–२०७७।३।१५ कार्ाालर्ले फलफुल वडा 
घोषर् कार्ाक्रम अन्िरगि र्वरुवा र्विरर्का लागी कृषक छनौट गदाा र्वरुवा र्विरर् सम्बन्धी 
सचुना प्रकाशन गरी कृषकहरुको पहुँचमा सचुना परु्ााउने माग सकलन गने, र्वरुवा लगाउन े
जग्गाको क्षेरफल समेिको आधारमा कृषक छनौट गरी र्वरुवा र्विरर् गरको हनु ु पदाछ । 
कार्ाालर्ले त्र्स अनसुार छनौट नगरी नगर प्रमखुसमेिको उपश्चस्थतिमा कृषकको नाम र्र्कन गरी 
र्वरुवा र्विरर् गरेको देश्चखर्ो। कार्ाालर्ले र्ो बषा कार्ाक्रम अन्िरगि र्वतनर्ोश्चजि रु १० लाख 
देहार् अनसुार खचा गरेकोमा कृषकहरुलाई तनशूल्क रुपमा र्वरुवा र्विरर् गदाा उश्चल्लश्चखि प्रकृर्ा 
अनसुार र्वरुवा लगाउने जग्गाको  क्षेरफल समेिको आधारमा कृषक छनौट गरी र्विरर् गने 
गररन ुपदाछ 

 

 
 
 
 
 
 

ljj/0f  OsfO kl/df0f b/ d'No 

cfksf] lj?jf uf]6f %)) !#) ^%))) 

lnlrsf] lj?jf uf]6f !*)) !%) @&)))) 

sfutLsf] lj?jf uf]6f @))) ^) !@)))) 

s]/fsf] lj?jf uf]6f !))) #& #&))) 

 hDdf   $(@))). 

Uof;nfOg jf//kD; uf]6f & !#))) (!))) 

k|f+ul/s dn s]hL ^# !@)) &%^)) 

;'Id tTj ln6/ &=% ())) &$@%) 

kmnkm'n cf}hf/ uf]6f %! !@)) ^!@)) 
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j|; s§x/ uf]6f # @^))) &#))) 

u|Lg g]6 uf]6f !) &#)) #)))) 

:k|]o/ uf]6f % ^))) @%))) 

9'jfgL Joj:yfkg uf]6f ) ) %)*)%) 

 hDdf   !))))%). 
 

11.10  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक 
व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेश्चशका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार 
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि 
प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त 
र्ववरर् अनसुार पातलकाले ७ थान दईु पांङ्ग्ग्र ेसवारर साधन खररदमा रु १४१८९००, बजेटबाट खचा 
गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संखर्ा रकम 

१ मोटरसाइकल ६ १२२९४०० 
२ स्कुटर १ १८९५०० 

 जम्मा  १४१८९००  
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पवुा तनधााररि क्षतिपिुीः सवााजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२१ अनसुार तनमाार् 
व्र्वसार्ीको कारर्ले खररद सम्झौिा बमोश्चजमको काम िोर्कएको समर्मा सम्पन्न  गना नसकेमा 
कार्ाालर्ले सम्झौिा रकमको बढी १० प्रतिशिमा नबढने गरी प्रति ददन सम्झौिा रकमको ०.०५ 
प्रतिशिका दरले पवुा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सम्झौिामा 
िोकेको म्र्ादमा कार्ासम्पन्न  गना नसक्ने तनमाार् व्र्वसार्ीबाट  पूवातनधााररि क्षतिपतुिा देहार् 
अनसुार घटी तलएकोले र्स्िै अन्र् तनमाार् कार्ाहरुमा पनी हनु सक्न े भएकोले कार्ाालर् कै 
िफा बाट र्र्कन गरर असलु गररनपुदाछ । साथै देहार् अनसुारको रकम असलु गररन ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

!#*#)% 

 uf]=ef}=g+= 7]=g+= JojzfoLsf] 

gfd 

sfo{sf] 

gfd 

;Demf}tf 

c+s 

;DkGg 

ug'{kg{] 

;DkGg 

u/]sf] 

l9nf 

lbg 

? 

477-

2077.2.25 

12-2076.77 :6f/ clk; 

OG6/g]zgn 

sDk'o6/ 

cfk'lt{ 

1376905 2076/11/15 2076/12/2 17 11704 

694-

2077.3.25 

7-2076.77 dgf]x/ 

sG6«S;g  

nu'gfxf 

;8s 

2881683 

 

2077/2/23 2077/3/24 24 34580 

897-

2077.3.21 

20-2075.76 yfkf  

sG6«S;g 

sGrgu8L 

lgdf{0f 

4848160 2077/3/25 2077/3/31 6 14544 

725-

2077.3.26 

6-2076.77 bfpGg] 

sG6«S;g 

a]nxfgL 

hd'lgof, 
;8s 

3626607 2077/2/32 2077/3/24 14 25386 

783-

2077.3.29 

11-2076.77 h]jL  sG6«S;g n08g la|h 

cnfjn 

;8s 

4167274 2077/2/32 2077/3/25 25 52091 

   hDdf     138305 
 

11.12 ठेक्का व्र्बस्थापनः  सावाजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा तनर्मावली,२०६४ बमोश्चजम 
सावाजतनक खररद व्र्बस्थापनका लातग  सोझै खररद, तसलवन्दी दरभाउपर िथा 
बोलपरको माध्र्मबाट गनुापने व्र्बस्था छ । नगरपातलकाबाट संचातलि र्ोजनाको 
तनमाार् कार्ा देहार् बमोश्चजम भएको देश्चखन्छः 

 

 कुल 
तनमाार् 

सोझै खररद तसलबन्दी दरभाउपर 
(रु.हजारमा) 

बोलपर 

(रु.हजारमा) 
उपभ क्ता िसमसत 

माफच त  
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खचा संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम संखर्ा  रकम सं
खर्ा  

रकम 

277970 11 370 20 8922 #) !!%#*( #(( !%#@*(  
12 सशिा कार्ाक्रमिफा ः   
12.1 िघीय िशतच सशक्षा  र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  
12.1.1 
 

 

 

 

 

 

 

श्चशक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा 
दरबन्दी अनसुार श्चशक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स 
स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न  िहका ३५ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको श्चशक्षक दरवन्दी र 
पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देश्चखन्छ ।  

j|m=;+= ljBFnosf] gfd 

hDdf 

lzIfs 

b/aGbL 

kbk'lt{ 
kbk'lt{dWo] 

s/f/ 

ljBfyL{ ;+Vof 

2077 sIff   

-1-10_ 

lzIfs 

ljBfyL{ 

cg"kft 

1 ;/:jtL df=lj=s"~hgk'/ 18 18 3 564 31 

2 bfpGg] b]jL df=lj= 21 21 0 740 35 

3 /fhf df=lj= 22 22 1 892 41 

4 zfGtL lgs'Gh df=lj= 14 13 7 395 30 

5 aflNdsL df=lj= 13 12 8 439 37 

6 u+uf df=lj= 19 19 1 572 30 

7 lbJoHof]lt df=lj= 21 21 2 964 46 

8 lg/s' df lj 16 16 3 407 25 

9 /fli «̂o df=lj= dfs/ 11 11 5 371 34 

10 gj lhjg df=lj= 12 12 6 391 33 

11 !fgHof]lt df=lj= 9 7 4 195 28 

12 hgtf cfwf/e't lj= 7 7 3 84 12 

13 l;$Hof]lt cfwf/e't lj= 6 5 4 233 47 

14 cfgGb cfwf/e't lj= 3 3 2 195 65 

15 b"uf{ cfwf/e't lj= 6 6 3 250 42 

16 hoGtL cfwf/e't lj= 7 7 0 124 18 

17 cv)* cfwf/e't lj= 5 5 2 129 26 

18 kz"klt cfwf/e't lj= 3 3 1 146 49 

19 lz/f]d)fL k|f=lj= 3 3 2 106 35 

20 efg" k|f=lj= 2 2 0 48 24 

21 lhtk"/ k|f=lj= 2 2 1 50 25 

22 !fgf]bo k|f=lj= 2 2 1 50 25 

23 df}nfb]jL k|f=lj= 2 2 1 41 21 

24 gj lbJoHof]lt k|f=lj= 3 3 3 69 23 

25 bfpGg] b]jL k|f=lj= 5 4 1 154 39 

26 eb|sfnL k|f=lj= 3 3 1 70 23 

27 z"qm k|f=lj= 3 3 3 65 22 

28 cfDaf; k|f=lj= 3 3 2 48 16 
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29 hfgsL k|f=lj= 2 2 1 47 24 

30 wf/fkfgL k|f=lj= 1 1 1 31 31 

31 kljq k|f=lj= 4 4 3 101 25 

32 d+unfb]jL k|f=lj= 2 1 0 29 29 

33 hgd'vL k|f=lj= 1 1 1 21 21 

34 hd'gfjf/L db/;f 1 1 1 39 39 

35 au{bxL db/;f 0 0 0 35 0 

hDdf 252 245 77 8095 33 

उश्चल्लखि दरबन्दी बमोश्चजम श्चशक्षक र्वद्याथी अनपुाि तमलाएर समार्ोजन िथा पदपूतिा 
गनुापदाछ  

12.1.२ 
 
 

 

 

 

 

 

 

र्वद्यालर् भवन तनमाार् आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म २१ (३) अनसुार खचा 
लेखदा खचाको र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै श्चशक्षा िथा मानव 
श्रोि र्वकास केन्द्र सानोदठमी भक्तपरुर्द्ारा प्रकाश्चशि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पशु्चस्िकाको 
र्क्रर्ाकलाप नं.८२ र्वद्यालर् भौतिक तनमाार्को खण्डमा र्वद्यालर्को कुल लगि अनमुानको ५ 
प्रतिशि श्रमदान जटुाउन ु पने र्वद्यालर्संग सम्झौिा भएको १५ ददनतभर कार्ाशरुु गरेमा सो 
र्वद्यालर्को सम्झौिा रर्द् गरर प्राथतमकिामा परेको अको र्वद्यालर्लाई कार्ाक्रम उपलव्ध 
गराउन े व्र्वस्था तमलाउन े र र्वद्यालर्संग सम्झौिा भए पिाि पर्हलो र्कस्िाको रुपमा 
अनदुानको ३० प्रतिशि स्िक्चरल पाटाको कार्ा सम्पन्न  भए पिाि दोश्रो र्कस्िाको रुपमा ५० 
प्रतिशि र कार्ासम्पन्न  गरे पिाि नापीर्किाब भरी कार्ा सम्पन्न  प्रतिबेदन समेि िर्ार गरर 
र्कस्िाको रुपमा कुल अनदुानको २० प्रतिशिले अनदुान रकम  ददने व्र्वस्था छ । िर 
नगरपातलकाले देहार् अनसुार र्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ भकु्तानी ददई बैकलाई खािा रोक्का गने 
आदेश ददई खचाको प्रमार् बेगर अनदुान तनकासा ददएको देश्चखर्ो । अि ःः सशाि अनदुानमा 
खचाको प्रमार्को आधार ददन ुपदाछ । साथै देहार् अनसुार श्रमदानको सतुनश्चिििा िथा नापी 
र्किाब र कार्ा सम्पन्न  प्रतिबेदन बेगर ददएको खचा तनर्मसम्मि  नदेश्चखएको रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!%)))))) 
12.1.३ गि वषाको राजा महात्मा परु्ाभद्र मा.वी.को पेश्की फछर्ााःैटः–  गो.भौ.नं.२९,२०७७।३।४ 

वाट कार्ाालर्ले उक्त र्वद्यालर्लाई गि वषा ददएको पेश्की रु १,५०,००,०००। फछर्ौट गरी 
खचा लेखेकोमा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन । 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

क) कार्ाालर्ले उक्त र्वद्यालर्लाई ददएको पेश्की रु १,५०,००,०००। वाट र्वद्यालर्ले पर्हलो 
भवन रु ५२,५०,२०८ र दोश्रो भवन रु ९७,५०,११०। समेि रु १,५०,००,३१८। खचा 
गरर २०७६।१०।२७ मा तनमाार् सम्पन्न  गरेको देश्चखर्ो । आतथाका वषा २०७५।७६ को 
कार्ाक्रम संचालनको लागी श्चशक्षा िथा मानव श्रोि र्वकास केन्द्र सानोदठमीर्द्ारा प्रकाश्चशि 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पसु्िकको र्क्रर्ाकल्प नं.२.१५.११.७८४ को खण्ड (घ)मा र्वद्यालर्ले 
भौतिक तनमाार् कार्ा गदाा खररद  तनदेशन,सावाजतनक ऐन िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली र 
र्वद्यालर्ले खररद ददग्दशान तभर रर्ह तनमाार् कार्ा सञ्चालन गनुापने उल्लेख छ । सावाजतनक 
खररद ऐन िथा तनर्मावली अनसुार उश्चल्लखीि रु १,५०,००,०००। को तनमाार् कार्ा गदाा 
बोलपरको माध्र्बाट खररद गरेको हनुपुने व्र्वस्था छ । िर र्वद्यालर्ले उश्चल्लखीि तनमाार् 
कार्ा बोलपरको माध्र्बाट खररद िथा तनमाार् नगरी र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिर्द्ारा उपभोक्ता 
सतमति बनाएर खचा गरेको भन्न े बशु्चझर्ो । अिः र्सरी गरेको तनमाार् एवं खररद कार्ा 
तनर्मसम्मि देश्चखएन । 

 

 ख) कार्ााक्रम कार्ाान्वर्न तनदेश्चःशाकाको र्कर्ाकलाप नं.८.२(घ) मा सम्झौिा भएको 
र्वद्यालर्हरुलाई िोर्कएको काम सम्पन्न  गरर र्वद्यालर्ले सोको जानकारी गराई रकम माग 
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गरेपतछ प्रातबतधकहरुले तनरीक्षर् गरी ददएको प्रतिबेदनको आधारमा स्वीकृि कार्ाक्रमको पररतध 
तभर रही र्वद्यालर्संग सम्झोिा भए पिाि पर्हलो र्कस्िाको रुपमा कुल अनदुानको ३० 
प्रतिशि रकम स्िक्चर पाटाको कार्ा सम्पन्न  भए पिाि दोश्रो र्कस्िाको ५० प्रतिशि रकम र 
कार्ा सम्पन्न  गरे पिाि नापी र्किाब भरी कार्ासम्पन्न  प्रतिबेदन समेि िर्ार गरी अश्चन्िम 
र्कस्िाको रुपमा कुल अनदुानको २० प्रतिशि अनदुान ददन े व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले 
२०७५।७६ को आतथाक वषाको अन्ि २०७६।३।३० मा एकमषु्ठ पेश्की ददएकोले 
तनदेश्चशकाको अनशुरर् भएन । 

 (ग) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पशु्चस्िकाको र्कर्ाकलाप नं.८.२(च) मा र्वद्यालर्को लागि अनमुान 
िर्ार गदाा कार्ाक्रमबाट बेहोररने खचा,र्वद्यालर्को िफा बाट व्र्होरीने जनश्रदान वा नगद खचा वा 
अन्र् कुनै श्रोिबाट व्र्होरीन े खचासमेि उल्लेख गरी सम्पन्न  गनुापने सम्पूर्ा प्रातबतधक कार्ाहरु 
स्पष्ट खलेुको हनुपुने र र्वद्यालर्को कुल लागिको कश्चम्िमा ५ प्रतिशि जटुाउन ुपने उल्लेख छ 
। र्वद्यालर्ले रु १५,००,३१८ मा कार्ा सम्पन्न  गरेको देश्चखएकोमा कार्ाालर्को रु 
१,४२,५०,३०२ माग तनकासा ददई र्वद्यालर्ले रु ७,५०,०१६ व्र्होनुा पनेमा र्वद्यालर्लाई रु 
१,५०,००,०००। तनकासा ददएको देश्चखएकोले र्वद्यालर्बाट र्ोगदान कट्टी गरेको नदेश्चखएकोले 
असलु गनुापने रु 
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12.1.4 नीश्चज श्रोिका श्चशक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका श्चशक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध 
गराउन ेव्र्वस्था छ । सार्वकको श्चजल्ला श्चशक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका 
र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई श्चशक्षक व्र्वस्थापन गने 
गरी शैश्चक्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेश्चख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता 
व्र्होरेका श्चशक्षकलाई नगर प्रोत्साहन रु ३५४९००० र श्चशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान रु 
३५३४५७३ समेि रु ७०८३५७३ िलब भत्ता भकु्तानी गरेको देश्चखर्ो ।र्स सम्बन्धमा 
गिवषासमेि औल्र्ाइएकोमा त्र्सिफा  सधुार नगरी पनुराबशृ्चत्त हनु ु उश्चचि होइन । कार्ाालर्ले 
श्चशक्षकको दरबश्चन्द तमलान नगरेकोले हनु गएको जनाएको छ । अिः र्समा सधुार गरीन ुपदाछ 
। साथै उक्त खचा तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7083573 

 
    .       क    म र   ग     गर         

   क          

       
  म  

1 ;/:jtL df=lj=s"~hgk"/ 117000 0 117000 

2 bfpGg] b]jL df=lj= 156000  156000 

3 /fhf df=lj= 195000  195000 

4 zfGtL lgs'Gh df=lj= 117000  117000 

5 aflNdsL df=lj= 117000  117000 

6 u+uf df=lj= 117000  117000 

7 lbJoHof]lt df=lj= 78000  78000 

8 lg/s' df lj 117000  117000 

9 /fli^«o df=lj= dfs/ 156000 208000 364000 

10 gjhLjg df=lj= 156000 90200 246200 

11 !fgHof]lt df=lj= 156000 128000 284000 

12 hgtf cfwf/e't ljBfno 78000 0000 78000 

13 lz$Hof]lt cfwf/e't ljBFno 117000 174850 291850 

14 cfgGb cfwf/e't ljBfno 78000 182000 260000 

15 b'uf{ cfwf/e't ljBfno 78000 174850 252850 
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16 hoGtL cfwf/e't ljBfno 117000 182000 299000 

17 cv)* cfwf/e't ljBfno 78000 182000 260000 

18 kz"klt cfwf/e't ljBfno 78000 174850 252850 

19 lz/f]d)fL k|fylds ljBfno 117000 0000 117000 

20 efg" k|fylds ljBFno 78000 174850 252850 

21 efg" k|fylds ljBFno 78000 174850 252850 

22 !fgf]bo k|fylds ljBFno 117000 174850 291850 

23 df}nfb]jL k|fylds ljBfno 78000 174850 252850 

24 gjlbJoHof]lt k|fylds ljBfno 156000 000 156000 

25 bfpGg] b]jL k|fylds ljBFno 78000  78000 

26 eb|sfnL k|fylds ljBFno 78000 316040 394040 

27 z"qm k|fylds ljBfno 78000 50000 128000 

28 cfDaf; k|fylds ljBfno 78000  78000 

29 hfgsL k|fylds ljBfno 117000  117000 

30 wf/fkfgL k|fylds ljBfno 78000 440890 518890 

31 kljq k|fylds ljBFno 117000  117000 

32 d+unfb]jL k|fylds ljBfno 39000 107600 146600 

33 hgd"vL k|fylds ljBfno 78000 423893 501893 

34 hd"gfjf/L db/;f 78000  78000 

 hDdf 3549000 3534573 7083573  
12.1.5 बढी तनकासाः श्चशक्षा र्वज्ञान िथा प्रार्वतध मन्रालर्बाट स्वीकृि स्थानीर् र प्रदेश िहमा सशाि 

अनदुान एवम श्चशक्षा र्वकास िथा समन्वर् इकाइवाट कार्ाान्वर्न हनुे कार्ारमसंग सम्बन्धी 
कार्ारम कार्ान्वर्न पशु्चस्िका आ व २०७६।७७ को बदुा नं ६७ को सामदुार्र्क तसकाइ 
केन्द्रको सञ्चालन अनगुमन सम्बन्धमा स्थानीर् िहले तनर्तमिरुपमा चलेका सामदुार्र्क तसकाइ 
केद्रको व्र्वस्थापन सतमतिले गरेको तसफाररसको तनर्ार् र स्थलगि तनररक्षर् प्रतिबेदनका आधारमा 
हाश्चजरी प्रमार् प्रापि भएपतछ सामदुार्र्क पररचालनको रकम ददने र सामदुार्र्क तसकाइ केन्द्रले 
व्र्वस्थापन सतमतिको तनर्ार् अनसुार सामदुार्र्क पररचालनका लागी रु ६२०० का दरले १२ 
मर्हना बराबरको पाररश्रमीक भकु्तानी ददने उल्लेख छ । पातलकाले तनम्न भौचरबाट देहार् 
बमेश्चजमका तसकाइ केनद्रलाइ सामदुार्र्क पररचालकको िलब तनकासा गरी बढी भकु्तानी ददएकोले 
बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुापने रु  
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 तसन  र्ववरर् प्रापि गनेको नाम तनकासा 
हनुपुने रु  

तनकासा 
भएको रु 

बढी 
तनकासा 

३/२०७६-५-
१५ 

प्रथमा चौमातसक  जहदा तसकाइ केन्द्र समेि 
३ तसकाइ केन्द्रहरु 

७४४०० ९३००० १८६०० 

४२/२०७६-९-
२५ 

दोस्रो चौमातसक  जहदा तसकाइ केन्द्र समेि 
३ तसकाइ केन्द्रहरु 

७४४०० ७४४०० ० 

८६/२०७६-२-
१४ 

िेस्रो चौमातसका  जहदा तसकाइ केन्द्र समेि 
३ तसकाइ केन्द्रहरु 

७४४०० ७४४०० ० 

  जम्मा २२३२०० २४१८०० १८६००  

 

१२.२ प्रदेश सशिा र्वशषे अनदुान िफा   

12.2.1 टुक्राएर लागि अनमुानः प्रदेश सरकारबाट नगरपातलका अन्िरगिको २ खानेपानी आर्ोजना 
संचालनका लागी रु ७० लाख तनकासा प्राप्त भएकोमा बेलहानी खानेपानी आर्ोजना र जहदा 
खानेपानी आर्ोजना तनमाार् कार्ा उपभोक्ता सतमति माफा ि गराएको देश्चखर्ो । सावाजतनक खररद 
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तनमर्मावली २०६४ को तनर्मा १० -७_ अनसुार लागि अनमुान िर्ार गदाा आर्ोजनाको कुल 
लागि अनमुान िर्ार गरर सोही अनसुार बजेट व्र्वस्था गरर कार्ाान्वर्न गनुा पनेमा प्राप्त बजेट 
अनसुार टुरा लागि अनमुान गरर कार्ाान्वर्न गरेको देश्चखर्ो । र्सवाट आर्ोजनामा दोहोरोपना 
देश्चखन्छ । कार्ाालर्ले देहार् अनसुार अलग अलग लागि अनमुान गरी एउटै आर्ोजनमा खचा 
गरेको देश्चखर्ो । र्स प्रकारको कार्ामा सधुार गररन ुपदाछ । 

 तस न 

 

उपभोक्ता सतमति, 

आर्ोजनाको नाम 
प्रदेश र्वशेष अनदुान प्रदेश हस्िान्िररि कार्ाक्रम जम्मा खचा 

कार्ाालर्को लागि अनमुान खचा लागि अनमुान खचा 
१ बेलहानी खानेपानी उस ४५२६७६९ ३५००००० २२२२२८२ १९६९००० ५४६९००० 

२ जहदा मनरी खानेपानी उस ४५०६००५ ३३२२९०० २५००३९२ १९००२०० ५२२३१००  
१२.२.२ प्रदेश शसिा अन्र् समाश्चजक सरुक्षाः  कोतभड र्वशेष कृर्ष कार्ारम २०७७ दफा २६ -५_ अनसुार 

कृषकहरुलाइ ७० प्रतिशिमा नबढने गरी रु २० हजारका दरले ७५ जनालाइ रु १५ लाख र 
र्वउ उत्पादनको लागी १ जनालाइ २० हजार प्रति तबगहाले रु ८० हजार समेि रु १५ लाख 
असी हजार खचा लेखेकोमा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन । 

 

 क कृषकहरुसग भएको सम्झैिाको दफा ६ मा अनदुान पाउने कृषकले तनर्तमि रुपमा प्रगति 
र्ववरर् िथा अन्र् िथर्ाङ उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा त्र्स अनसुार प्रगति र्ववरर् 
उपलब्ध गराउने गरेको छैन र कार्ाालर्ले समेि सम्झौिा कार्ान्र्वनमा ध्र्ान ददएको 
देश्चखएन। अिः सम्झौिाका शिाहरुको कार्ान्वर्न गररन ुपदाछ । 

 

 ख त्र्स्िै कृषकहरुसगको सम्झौिाको दफा २ िथा ७ मा कार्ाालर्ले कार्ारमको अनगुम गरी 
अनगुमन प्रतिबेदनको अधारमा कृषकहरुलाइ अनदुान ददने उल्लेश्चखि भएकोमा अनदुान 
प्रतिबेदन िर्ार गने गरेको देश्चखएन ।अिः अनगुमन प्रतिबेदन िर्ार गरी सोही आधारमा 
अनदुान ददने व्र्वस्था तमलाउने पने देश्चखन्छ । 

 

12.3 सामी पररर्ोजनाः १२५/२०७७।३।२४ र १३१/२०७७।३।२७ ईन्दे्रर्ी सामाश्चजक र्वकास 
मञ्च र बदाघाट नगरपातलका,नवलपरासी पश्चिम बीच रु ८२७३७४।भ्र्ाट सर्हि रकमको सरुरक्षि 
आप्रवाशन सामी पररर्ोजनाको सम्झौिा तमति २०७६ फलगनु १ देखी लाग ुहनुे गरर भएकोमा 
र्स पातलकाले पेश भएको र्वल भरपाइ र कार्ारम प्रगति प्रतिबेदनका आधारमा रु ५१२११० 
रकम लेखेको छ । र्स सम्बन्धमा तनम्न व्र्ाहोराहरु देश्चखन्छ । 

 

 

 

 

 

 -क_ ईन्दे्रर्ी सामाश्चजक र्वकास मञ्चले र्स पररर्ोजनका लागी laptop ips र samsung tab खररद 
गरेकोमा सोको श्चजन्सी दाश्चखला नगरेकोले पातलकाको श्चजन्सी खािमा दाश्चखला भएको प्रमार् 
पेशहनु ुपने रु  
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12.4 सामश्चजक सरुक्षा िफा   
 
 

 

 

 

 

 

 

सामाश्चजक सरुक्षा िफा बढी तनकासाः- सामश्चजक सरुक्षा कार्ारम संचालन कार्ार्वतध,२०७५ ले 
लाभग्रार्हको नाम दिाा र नर्वकरर्,लगि कटा िोर्कएको तमति तभर पररचर्पर अतनवार रुपमा 
नर्वकरर् गरी सामाश्चजक सरुक्षा भिा र्विरर् गनुापने,प्रत्रे्क बषाा लागि अधावतधक 
गररलाभग्राहीको सखर्ा र्र्कन गनुापने,भिा र्विरर् गदाा बैकमाफा ि भिा र्विरर् गनुापने,सामाश्चजक 
सरुक्षा कार्ारमलाइ प्रभावकारर रुपमा संचालन गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने,केन्द्रक सचुना 
प्रर्ालीमा प्रर्वष्ट गरी अधावतधक गने श्चजम्मेवारी सामाश्चजक सरुक्षाको अश्चखिर्ारी पाउने सम्बन्धीि 
स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीके लगि अधावतधक नगरी 
एउटै चौमातसकमा एकै व्र्तिको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी खचा लेखेको,मलु्र् ु भइसकेका 
लाभग्रार्हको लगि कटा नगरी बढी खचा गरेको छ । िसथा ,पातलकाले लाभग्राही लगि 
अधावतधक गरर तनम्नसुारको बढी खचा लेखेको रकम असलु हनुपुने रु 
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 वडा न लाभग्रार्हको नाम जन्म तमति ना.प्र.प.न प्रथम 
चौमातसक 
तनकासा 

ददतिर् 
चौमातसक 
तनकासा 

ििृीर् 
चौमातसक 
तनकासा 

hDdf ? 

४ मनमार्ा गरुुङ २००५-०५-०५ २१५५६ १२००० १२००० १२००० 
36000 

४ मन बहादरु र्वश्वकमाा २००४-१२-३० ७११११ १२००० १२००० १२००० 
36000 

१३ चन्द्रकला भण्डारी २०१२-१२-३० १०/१८१० ८००० ८००० ८००० 
24000 

१३ देवी न्र्ौपान े २०३१-०१-०५ ८४३६ ८००० 
  8000 

१३ शाश्चन्ि अर्हरनी २०१६-१-२८ १५/२०४५/
१ 

२००० 
  2000 

१३ शभुाविी कलवार २०२३-१-२० ३६३०६३/१
९ 

२००० 
  2000 

१६ मानषु्का पररर्ार २०७२-८-२२ 
 १६०० १६०० १६०० 

4800 
  hDdf     112800 

 
12.५ बहकु्षतेरर् पोषर् कार्ाक्रम िफा ः-  
12.५.1 कार्ाक्रम अनगुमनः गो भौ २/२०७७-३-२३ कार्ाालर्ले आफुले संचालन गरेको कार्ाक्रमको 

प्रभावकाररिा िथा खचाको उपर्ोतगिाको सम्बन्धमा अनगुमन गरर प्रतिबेदन िर्ार गनुापदाछ । 
नगरपातलकाले नेपाल सरकारबाट नगरपातलका अन्गिा सवै स्वास्थर् केन्द्रहरुमा,सबै र्वधालर् र 
वालर्वकास केन्द्रमा wash coner को स्थापना र र्वधालर्मा शरु्द् र्पउनेपानीको लागी र्फल्टर 
र्विरर् कार्ारमका लागी कुल रु २४४००० अनदुान प्राप्त भएकोमा र्स नगरपातलकाको तमति 
२०७७/३/१४ को खररद एकाइका तनर्ार् अनसुार नगरपातलका तभरका सवै स्वास्थर् केन्द्र,सबै 
वालर्वकास केन्द्रमा २ वाट  wash coner स्थापना गनाका लागी आवश्र्क साबनु,बाटा टावल 
लगाएिका आवश्र्क समाग्रीका लागी रु ८४००० र २५ वटा र्वधालर्हरुमा शरु्द् र्पउनेपानीका 
लागी र्फल्टर खररद गरर र्ववरर्मा रु १५५३७५ गरी कुल २३९२७५ खचा लेखेको छ । 
पातलकाले खररद गरर तबिरर् गरेका र्फल्टर लगार्िका अन्र् समाग्रीहरु उदेश्र् अनसुार 
िोर्कएको स्थानमा प्रर्ोग िथा अवस्थाको अनगुमन गरी कार्ारम सम्पन्न  प्रतिबेदन र अनगुमन 
प्रतिबेदन पेश गनुापने देश्चखन्छ ।  

 

12.५.2 कार्ाक्रमबेगरको खर्र्र्र्चाः संश्चघर् सरकारबाट हस्िान्िरीि सशाि कार्ारमका लागी प्रप्त भएको बजेट 
स्थानीर् िहले िोकेको शसाको अधीनामा रहेर सोही कार्ाक्रमा खचा गना पदाछ । बहकु्षेरीर् पोषर् 
कार्ाक्रम अन्िगािका र्वतभन्न  कार्ाक्रमका लागी प्राप्त भएको अनदुान रु ४२५००० जनस्वस्थर् 
अतधकृि हमु प्रसाद पाण्डेले पेश्की तलइ सनुौलो हजार ददनका आमाहरुलाई खाद्य िथा पोषर् 
समाग्री र्विरर् कार्ाक्रम संचालन बाप्तको र्वल भरपाइ पेश गरी पेश्की फछर्ााःैट गरेकोमा 
तनजले संचालन गरेको उक्त कार्ाक्रम बहकु्षेरीर् पोषर् अन्िरगिको िोर्कएको कार्ाक्रम तभर 
नपने हदुा पोषर् िथा खाद्यर् समाग्री र्विरर् कार्ाक्रम संचालन गरी पेश भएको र्वल भरपाइका 
आधारमा गररएको पेश्की फछर्ौट तनर्मसम्मि देश्चखदैन । 

 

१२.६ िशचत स्वास््यतफच ः   

१२.६.१ 
 

कार्ाालर्ले कार्ारमको कार्ान्वर्न गदाा िोर्कएको उदेश्र्को प्रातप्तका लागी िोर्कएको कार्ारम 
संचालन र्वतधतभर रहेर कार्ारम सचालन गनुापदाछ । र कार्ारम सम्पन्न  पिाि प्रतिबेदन िर्ार 
गरी सम्बन्धीि तनकार्मा पठाउन ु पदाछ । पातलकाले स्वास्थर् िफा को डेग ु तनर्न्रर् गना 
नगरपातलकाहरु समेिमा लामखटुटेको बासस्थान खोजी गरी लाभाा नष्ट गने िथा  ओररएनटेशन गने 
कार्ाक्रममा र्वतनर्ोश्चजि बजेट रु १००००० बाट पञ्चनगर स्वास्थर् चौकी र माकर स्वास्थर् 
चौकीको समन्वर् र सहर्ोगमा कार्ाक्रम संचालन गरी रु ९४४४१ खचा लागेको छ । र्स 
सम्बन्धी देहार् बमेश्चजमका व्र्होराहरु देश्चखएका छन । 
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 s o; gu/kflnsfsf] ldlt @)&^.*.)# b]lv )& ;Dd k~rgu/ :jf:Yo rf}sLsf] ;dGjo 

;xof]udf ab{3f6 gu/kflnsf j8f g * / ( df 8]u' Hj/f] ;fg{] nfdv]§]sf nfe{f vf]h 

/ gi6 ug{] tyf nfdv§]sf] k|sf]k /f]uyfd sfo{qmd;+rfng u/L s'n ? #%))) vr{ 

u/]sf]df pQm /sd ls6gfzs cf}ifwL 5g{] eQf,Jofg/,kmf]6f]skL nufPtdf vr{ u/]sf] 

b]vLPsf]n] o; ;DaGwL ls6gfzs cf}ifwLsf] vl/b tyf To;sf] ;|f]tsf] k|df0f k]z 

gePsfsf/0f jf:tjd} sfo{qmd;+rfng ePsf] xf] eGg g;lsPsf]n] sfo{qdsf nfuL 

cfjZos ls6gfzs cf}ifwLsf] Joj:yf s] s;/L eof] ;|f]sf] k|df0f k]z ug{'kg{] ?  

 

 

 

 

 

#%))) 

12.6.2 rf8kj{ vr{ a9L e'QmfgLM &–@)&^.^.!% g]kfn ;/sf/sf sd{rf/LnfO{ jif{sf] ! k6s 

vfOkfO{ cfPsf tnasf] ! dlxgfsf] x'g cfpg] /sd rf8kj{ vr{ afkt e'QmfgL ug{'kb{5 . 

gu/kflnsfn] x]ny cl;:6]G6 -hg:jf:Yo clws[t_ ;ftf} txsf sd{rf/L >L l6sf axfb'/ 

lj Pd nfO{ rf8kj{ /sd e'QmfgL ubf{ ? $$()) a9L e'StfgL lbPsf]n] a9L e'STffgL 

lbPsf] /sd lghaf6 c;'n pk/ u/L ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug{'kg{] ?  

 

 

 

$$()) 

12.6.3 s'i7/f]u ktf nufpg rd{/f]u lzlj/ M %)–@)&^.!!.)! ;|l3o ;/sf/af6 x:tfGtl/t 

;z{t sfo{qmdtf]lsPsf] zt{sf] cwLgdf /xL / kfng u/L vr{ ug{'kb{5 . o; kflnsfsf 

nfuL sf'i7 /f]u kTf nufpg rd{/f]u lzlj/ ;+rfngsf nfuL ? @))))). ljlgof]lht 

ePdf gu/kflnsfn] ldlt @)&^ kf}if @& ut] >L k~rgu/ :jf:Yo rf}sL ,ab{3f6 ( df 

rd{/f]u ;+rfng u/L ? !&)))) vr{ n]v]sf] 5 . ab{3f6 gu/kflnsf leq n's]/ /x]sf 

s'i7/f]usf lj/fdL ktf nufpg ;+rfng ul/Psf lzlj/af6 ktf nfu]sf s]i7/f]uLsf ;+Vof 

/ ;d'bfodf /f]usf] ;+qmd0fsf] cj:yf tyf Go'lgs/0fdf lzlj/sf] ;f/e't of]ubfg b]lvg] 

lsl;dsf] k|utL k|lta]bg k]z ePg .t;y{ kflnsfn] z;{ d'tfjLs cg'bfg pkof]usf] 

;'lglZrttfsf] k|df0f k]z ug{'kb{5 . 

 

१२.६.४ 
 

cf}ifwL vl/b M ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL ,@)&$ sf] lgod *% sf] pklgod ! -s_ df 

lj; nfv ?k}of;Ddsf] cf}ifwLhGo dfn;dfg pTkfbsn] /fli6«o :t/sf] ;dfrf/ kqdf 

;'rgf k|szg u/L tf]s]sf] las|L d'Nodf ;f]em} vl/b ug{ ;lsg] Joj:yf 5 . t/ :yfgLo 

txn] pQ ? !(,!!,@&(. sf cf}ifwL lznaGbL af]nkq ljlwjf6 vl/b ul/Psf] 5 .  

 

 क खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेश्चखएको, 

 

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

 

 ग आपूतिा भएका औषधी एंवम सश्चजाकल समान स्टोर दाश्चखला हनु ुअश्चघ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

 घ औषतधको श्चजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र श्चजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वश्चस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 ª  औषतधको खचा घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनपुने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दाश्चखला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुेगरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु श्चजम्मेवारी श्चजन्सी अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनेिफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ। 

 

12.7 /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0f a9L eQmfgLM uf] ef} g !!–@)&&.#.@%af6 /fli6«o 

kl/rokq tyf k~hLs/0f ljefusf] ldlt @)&^.(.@) sf] r= g= !)@& sf] vr{sf] 

clVtfof/L ;DaGwL kqdf Pd=cfO{= P;= ck/]6/ . lkmN8 ;xfosnfO{ dfl;s ? @)) sf 

b/n] ;+rf/ dx;'n pknAw u/fpg] pNn]v 5 . sfof{non] lgDg sd{rf/Lx?nfO{ a}zfif 

b]vL ciff9 ;Ddsf] ;+rf/ vr{ e'StfgL ub{f b]xfoadf]lhd a9L e'StfgL lbPsfn] a9L 

e'StfgL /sd ;DaGwLtaf6 c;'n ug{'kg{] ? 

 

 

 

 

@&)) 



 

 

47 
 

 bhf{ sd{rf/L gfd e'QfgL x'g'kg{] e'QmfgL ePsf] c;'n ug{'kg{] ? 

Pd=cfOP;=ck/]6/ ljho/fh Gof}kfg] ^)) !%)) ()) 

Pd=cfOP;=ck/]6/ /fhg e08f/L ^)) !%)) ()) 

lkmN8 ;xfos ;fljqL e08f/L ^)) !%)) ()) 

hDdf    @&)) 
 

 

12.8 sfof{no ;~rfng sf]ifM–  ;+3Lo ;/sf/af6 x:tfGtl/t ;z{t cg'bfg tf]lsO\Psf] 

sfo{qddf vr{ ug{' kb{5 . gu/kflnsfn] sfo{qmd;DkGg kZrft afsL /x]sf] /sd lkmtf{ 

k7fpg' kg{] z;{;lxt a[xt kf]if0f Kofs]h sfo{qmdtyf Ifdtf clea[l4 / lszf]/L kf]if0f 

nlIft ljwfno :jf:Yo tyf kf]if0f sfo{qdsf] ;ldIff tyf k'g{tfh{uL sfo{qddf 

ljlgof]lht ? !^&))). sf]=n]=lg=sf=sf] ljljw vftfaf6 lgsf;f k|fKt u/L sfo{ ;~rfng 

sf]ifdf cfDbfgL afw]sf] 5 . kflnsfn] ldlt @)&^.!!.!% df  ljBfnosf lzIfsx?jLr 

k|flns Pl;8 ;DaGwL ;ldIf sfo{qmdu/L @)))) vr{ n]v]sf]df afsL uf]Zjf/f ef}r/ g 

% / ^ df ;]lg6fOh/,df:s,Unf]K;,nufPtsf :jf:Yo ;dfu|Lx? vl/b u/L P\=jg kmdf{nfO{ 

? !$&))). e'QmfgL lbPsf] b]lvof] . o;/L tf]lsPsf] sfo{qmd gu/L afsL /x]sf] /sd 

cGo sfo{df vr{ ug{] sfo{ lgoGq0f ul/g' kb{5 .  

 

13 नगरपातलका चाल ुखचा िफा ः र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्   

13.1 र्वल भरपाइ पेश नभएकोः आतथका  कार्ार्वतध तनमावली २०६४ को तनर्म ३६ को ३ मा खचा 
गदाा खचाको र्वल भरपाइ सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले देहार्बमोश्चज खचा 
लेखेकोमा सोको पषु्टर्ाइ गने र्वल भरपाइ पेश गनुा पने रु 

 

 

 

९७५१ 
 गो भौ नं/ तमति व्र्होरा भकु्तानी तलनेको नाम भकु्तानी 

भएको रु 

र्वल भरपाई 
नभएको रु 

५७१/२०७७।२
।१३ 

Human computer centre लाइ 
भकु्तानी गरेको लेखा  

वडा सश्चचव र्टकाराम 
तिवारी 

१६८००
० 

९७५१ 

 जम्मा   ९७५१ 

४३९/२०७६।११।०१ बाट ७८० pcs walker strik जेष्ठ नागररकलाइ र्वविरर् गना  न्र् ु
मैरीपरु्ा सश्चजका ल सप्लार्ास रुपन्देही रु ४८७२०० खररद गरेकोमा र्विरर् नगरी लेखापरीक्षर्को 
समर्सम्म पतन कार्ाालर्मा भण्डारमा रहेको देश्चखएकोले उद्देश्र् अनसुार र्विरर् गररन ु पने 
देश्चखन्छ । 

 

13.2 आसर्चक िहायता – स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको िकमबाट आतथयक 
सहायता, चन्िा, पुिस्काि एवं संस्थागत अनुिान पवतिण गनय पाउने व्यवस्था िहेको िेक्षखंि न । 
ति पातलकाले यस वषय  िेहाय अनुसाि रु ४९७९८७ आतथयक सहायता पवतिण गिेका िन ्। 
आतथयक सहायता खचय लेख्न ेकाययमा तनयन्त्रण गनुयपियि । 

 

 वि न भौ.नं वमवत भुक्तानी पाउने ब्यवक्त िा िंस्िाको 

नाम 

भुक्तानी रु वि न भौ.नं वमवत भुक्तानी पाउने ब्यवक्त िा 

िंस्िाको नाम 

भुक्तानी रु 

1 2076.05.15 कणय बहाििु थापा 
मगि 

20000 32 2076.09.25  रुकमाया कंुवर 18987 

2 2076.05.15 सुतमत्रा पाा डेल 5000 33 2076.09.29 उजमचला मुसहर - 5000 

3 2076.05.15 मोहन हरिजन 20000 34 2076.10.06 माध्यजमक जवधालय जशक्षक 

युजनयन नेपाल  

10000 

4 2076.05.15 म ना कुमािी पव क  3000 35 2076.10.06 जवशाल पाडेल 10000 

5 2076.06.12 तसता पवस्वकमाय  5000 36 2076.10.09 इसरावती मुसहर 5000 

6 2076.06.13 हेमलाल कसाइ 10000 37 2076.10.10 वडा सजचव नेत्र प्रसाल पैडेल 3000 

7 2076.06.13 ईन्रवती पासी  10000 38 2076.10.12 शेभा िबेी लाजमछान े 3000 

8 2076.06.13 जीवन कुमाि नापीत  10000 39 2076.10.20 सुखाडी थारूलाइ  5000 

9 2076.06.13 रािने्र पोडेल - 10000 40 2076.10.21 रुकजमजन प्रसाइ 10000 
10 2076.06.13 यमकला पुन - 10000 41 2076.10.22 अजनल कहार  10000 
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11 2076.06.14 माया थापा 5000 42 2076.10.23 ममकली भसुाल  10000 
12 2076.06.15 जभम बहािरु जव क - 10000 43 2076.11.18 केश कुमारी सजकच नी  5000 
13 2076.06.15 गैमाया जगरी - 10000 44 2076.11.18 नेत्र नरायण पैडेल  3000 
14 2076.06.16 रेन गीरी 3000 45 2076.11.26 नेपाल रेडक्रस सोसाइजिलाइ  25000 
15 2076.07.03 जभम वहािरु कुमाल 5000 46 2077.01.04 नेत्र पैडेल  3000 
16 2076.07.06 जिम प्रेम वहानुर साकी 5000 47 2077.01.04  000 
17 2076.07.07 जमना गायक र जलला िबेी सुनार 1000 48 2077.01.14 लक्ष्रमण पोख्ररेल 50000 
18 2076.07.07 कल्पना पडैल 5000 49 2077.01.15 ि गाच साजकच  3000 
19 2076.07.25 तुलसी पासी  15000 50 2077.01.26 नेत्र नारायण पैडेल 9000 
20 2076.07.25 मैना कुमारी जवश्वकमाच  5000 51 2077.02.07 डण्डपानी भण्डारी 10000 
21 2076.08.03 शेर्ानाथ शमाच 3000 52 2077.03.04  महने्िर प्रसाि पाडेल 9000 
22 2076.08.10 सुन्तली ििी  5000 53 2077.03.07 तारािजेव राना 5000 
23 2076.08.10 चन्र बहािरु िमै  5000 54 2077.03.11 जवश्व शाजन्त समाि र जवशेश 

इन्िेरीयर 

3000 

24 2076.08.15 सेती िमाइ 5000 55 2077.03.11 आशा अजधकार - 5000 
25 2076.08.16 जमठु पररयार िजिच  5000 56 2077.03.15 गैमाया जगरी  5000 
26 2076.09.20 डम्मवर थारु 5000 57 2077.03.16 मनोि कुमार चन्ि  20000 
27 2076.09.21 िोगी  ढगोरी थारु 5000 58 2077.03.17 धन बहािरु जव क । 5000 
28 2076.09.21 ज्ञानी प्रसाि मुसहर  3000 59 2077.03.21  वहमा कुमारी िन 6000 
29 2076.09.22 कलम बहािरु जवक र रेखा 

कुमारी जवक 

10000 60 2077.03.25 पुनराम ढकाि  5000 

30 2076.09.22 रमेश चमार 5000 61 2077.03.31 वदक्षा रै्धरी  5000 
31 2076.09.23 रमेश चमार 5000     

 

13.3 kqsfl/tf Ifdtf clea[l4 tflnd M @@*–@)&^.*.!) sfo{non] cGo lgsfosf] ;d]t 

nfut ;xefuLtf /xg] u/L ;Demf}tf ePsf]df ;Demf}tf adf]lhdsf] sfd ;DkGg eP 

kZrft sfo{ ;DkGg /sdsf] ljnsf] cfwf/df sfof{nosf] nfut c+; lgwf{/0f u/L e'QmfgL 

lbg'kb{5 . o; gu/kflnsf / ;Todf{u g]kfn k|f=nL= aLr ldlt @)&^.&.@% df 

gu/kflnsfsf] ? !))))) nfut ;xefuLtf /xg] u/L s'n nfut ? !%)%)). sf] 

kqklqsfdf OR5'ssf] Ifdftf ljsf; tflndfsf nfuL ;Demf}tf ePsf]df ;Todf{u g]kfn 

k|f=nL=n] ldlt @)&^ dl;/ $ ut] tflnd ;+rfng u/L gu/kflnsfsf] gfddf ? !))))). 

sf] Eof6 ljn k]z u/L gu/kflnsfsf] e'StfgL lbPsf]df tflnd ;+rfng u/]afKtsf] hDdf 

nfut /sdsf] ljn k]z gePsfn] sfo{qmd ;++rfng ub{sf] s'n vr{sf] ljnk]z x'g'kg{] 

b]lvG5 .  

 

13.4 महोत्सव िथा अन्र् खचा – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पवा, 
जारा, र्ारा, र्वरामी, संस्कृति लगार्िमा आतथाक सहार्िा ददन सक्ने कानूनी व्र्वस्था 
गरेको देश्चखदैन । िर नगरपातलकाले र्स वषा कुल   ३ उत्सव महोत्सव,  धातमाक, 

सामाश्चजक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्ामा रु.१,४०,००० खचा गरेको छ ।र्स्िो खचा 
तनर्न्रर् गररन ुपदाछ  

 

13.5 b/efpkq a]u/ bl/b M #)$–@)&^.(.@ ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod *%-

$_ cg';f/ ;fj{hlgs lgsfon] Ps nfv ?k} of eGbf a9L /sdsf] ;f]em} vl/b ubf{ 

df}h'bf ;'rLdf /x]sf sDtLdf ltgj6f cfk'lt{stf{ ,lgdf{0f Joj;foL ,k/fdz{tfbf jf ;]jf 

k|bfosaf6 lnlvt?kdf b/efpkq jf k|:tfj dfu u/L vl/b ug{'kg{] Joj:yf 5 . 

sfo{non] ;f] gu/L ljB'lto af]nkq cfxjfg ;DaGwL ;'rgf k|sfzg u/]jfKt a'6jn 

ldl8of k|sfzg k|flnnfO{ e'StfgL lbO{ ? !#%))). vr{ n]v]sf] lgod;Dft b]lvb}g . 

 

13.6 
d'=-c-s/df btf+ gePs;_u vl/b M ;jf{hlgs vl/b lgodfjnL,@)^$ sf] lgod !( 

adf]lhd ;fj{hlgs lgsfon] @) xhf/ ?k}of eGbf a9Lsf] dfn;dfg vl/b ubf{ jf lgdf{0f 

sfo{ u/fpbfF cfGt/Ls /fhZj sfo{noaf6 :yfoL n]vf g+= / d"No clea[l4 s/btf{ k|df0f 
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kq k|fKt u/]sf] JoflQ,kmfd{,sDkgLaf6 vl/b ug"{kb{5 . sfof{non] b]xfo adf]lhdsf] ef}r/ 

af6 ? @) xhf/ xfl/sf Jofg ljnaf6 d;nGb tyf sfof{no ;dfu|L vl/b u/]afKt ? 

#@(%%%. e'StfgL lbPsf] 5 . sfof{non] :yfoL n]vf g+= lnbf t/ d'No clea[l4 s/df 

btf{ gePsf cfk'lt{stf{jf6 ;fdfg vl/b u/]sf] x'bf lgodg';f/ vl/b sfo{ ul/g'kb{5 . 
 uf]=ef}=g+÷ldlt cfk'lt{stf{ ljn ;+Vof e'QmfgL ? 

116-2076/6/16 Sjfln6L 5fkfvfgf tyf :6]zg/L 5 82575 
158-2076/7/8 l;h]n sDKo'6/ Ph's]zg 2 32050 
159-2076/7/8 nf]on sDKo'6/ ;Knfo{; 5 72300 
369-2076/9/29 Sjfln6L 5fkfvfgf tyf :6]zg/L 3 57925 
519-2077/1/7 Sjfln6L 5fkfvfgf tyf :6]zg/L 5 84705 

hDdf   329555 
 

 

13.7 नम्सा भन्दा बढी भकु्तनीः ४२०–२०७६।१०।२२ अथामन्रालर्को कार्ासञ्चालन तनदेश्चशका 
२०७५ को पररच्छेद ७ को पररच्छेद को बदुा न ७.१.१५ को सबै प्रकरका िातलम, गोष्ठी, 
सेतमनार, कार्ाशाला संचालन सम्बन्धी खचाको मापदण्डमा िातलम केन्द्र बाहेक अन्र् तनकार्बाट 
संचातलि अन्र् िातलम÷सहार्क स्िरको िातलममा सम्बन्धीि कार्ाालर्ले संचालन गरेको िातलममा 
सोही कार्ाालर्को स्रोि व्र्श्चक्त भएको अवश्थामा कक्षा तलए बापिको पाररश्रमीक रु ७०० 
नपाउने िर कार्ाक्रम बापिको रु ८००। पाउने व्र्वस्था उल्लेख छ । नगरपातलकाले तनम्न 
कमाचारीहरुलाई अन्िर र्वश्लषेर् िथा र्ोजान सचुना गोष्ठीमा प्रश्चशक्षर् गरेबापि नगरपातलकाले 
आफनो खचाको मापदण्डमा आधारीि रहेर प्रश्चशक्षर् भिा प्रदान गरेकोमा नगरपातलकाको काननु 
संश्चघर् काननुसंग बाश्चझएको र बाश्चझएको नगरपातलकाको काननु संर्वधान बमोश्चजम अमान्र् हनु े
हदुा संश्चघर् काननु अनसुार देहार् बमोश्चजम बढी भकु्तानी भएकोले सम्बन्धीिवाट असलु गनुापने रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$))) 

 k|lzIfssf] gfd e'QmfgL x'g]] b/ sIff ;+Vof lbg'kg{] ? e'QmfgL lbPsf] ? al9 ? 

>L zflns/fd kf08] -afxo_ 1500 4 6000 8000 2000 
>L zflns/fd kf]v/]n -afxo_ 1500 4 6000 8000 2000 
hDdf   12000 16000 4000 

 

 

१४ प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्श्चक्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 
प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेश्चशका, २०७५ को दफा २(१) बमोश्चजम 
नगरपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई 
प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई 
रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका 
लातग तनदेश्चशकामा उल्लेश्चखि व्र्वस्थाहरुको पालना नगरी अत्र्ातधक संखर्ामा र्ोजना छनौट 
भएको, पूवााधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमाार्का लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, 

अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ् । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन 
अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन 
। र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, 
प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा ३६३ जनालाई रोजगारी 
उपलव्ध गराई रु ३५९५०००। खचा गरेको छ । लश्चक्षि वगालाई १५ ददनदेश्चख ३० ददनसम्म 
रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। 
उक्त खचावाट लश्चक्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देश्चखंदैन ।  
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  र्स नगरपातलकाका १६ वटा बडाहरुमध्रे् १५ वटा वडामा कामका लागी पाररश्रतमकमा 
अधारीि सामदुार्र्क आरे्जाना सचालन गरेकोमा तनधााररि कार्ार्वतधको पालना गरी आर्ोजनाको 
तनर्तमि प्रार्वतधक सपुररवेक्षर् र अनगुमन नगरपातलकाले िोकेको प्रार्वतधकवाट नभइ 
नगरउपप्रमखु र रोजगार संर्ोजकबाट सम्पन्न  भइसकेपतछ तनर्मानसुार िर्ार गनुापने कार्ारम 
सम्पन्न  प्रतिबेदन िर्ार नगरको साथै आर्ोजनकाकाव अवश्र्कािा अनसुार खररददर्का खप्ने 
समाग्रीहरु कोदालो, गैची बेल्चा लगाएिका सामाग्रीहरु आर्ोजना पिाि स्थानीर् िहमा 
हस्िान्िरर् भइ दाश्चखला भएको देश्चखदैन । िसथा नगरपातलकाले र्सिफा  ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ। 

१५ अधरुा आर्ोजना – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनसुार र्ोजनाहरुको 
भौतिक र र्वत्तीर् पक्षको सामरु्हक समीक्षा गनुापने र र्सरी गररने समीक्षामा प्रगति कम हनुकुा 
प्रमखु कारर्हरु र सोको तनतमत्त श्चजम्मेवार व्र्श्चक्तको पर्हचान गनुापने, त्र्स्िो समीक्षामा सधुारका 
लातग चाल्न ु पने कदमहरु र श्चजम्मेवार व्र्श्चक्त उपर गनुापने कारबाही समेि उल्लेख गनुापने 
व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा देहार्अनसुार का र्ोजनाको कार्ा सम्पन्न  हनु नसर्क 
श्चजम्मेवारी सारेको छ । र्स प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषाहरुको समेि सादै आएको छ । र्सरी 
कानून र्वपरीि सम्झौिा गरी बषौसम्म पतन सम्पन्न  नगरी अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देश्चखएन ।  

 

 l;=g+= 7=]g+= cfof]hgfsf] gfd÷:yn lgdf0f{ Jofj;foL kmd{sf] 

gfd 

7]Ssf sjf]n c+s sfo{ ;DdkGg 

ug'{kg]{ ldlt 

1 21-076/77 

w|'j6f]n cNxfjnsf] kfgL 6}sL b]vL 

df}/fxf6f8L ljwfno x'b} euhf]ugL 

;8s sfnf]kq] sfo{,!) / !! 

k|s[lts÷ yfkf h]eL 28385602/37 2078/9/30 

2 22-/076/77 

lhldl/ef/ dfs/ nu'gfxf sd}{of 

;8sdf sfnf]kq] sfo{ !,!@,#  
k|s[lts÷ yfkf h]eL 26308198/45 2078/9/30 

3 24-076/77 :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f !) h]eL sG:6«S;g,;/fjn 2800000 2078/9/30 

4 25-076/77 

:jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f !@ 

Ps e08f/L  sG:6«S;g 

P08 l/on :6]6 ab{3f6 

!$  

3000000 2078/9/30 

5 17-076/77 
bdsn vl/b sfo{ 

c6f] a]oh k|fnL gofahf/ 

* kf]v/f 
6064000 2078/9/30 

6 34-076/77 
cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f ! 

k|ltef lgdf{0f 

;]jf,;lGwv{s ! cwf{vrL 
2875951 2078/9/30 

7 35-076/77 
cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f # 

clg;f  sG:6«S;g 

sfjfzf]tL 
2644941 2078/9/30 

8 37-076/77 
cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f ^ 

clg;f  sG:6«S;g 

sfjfzf]tL 
2602703 2078/9/30 

9 38-076/77 cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f &   ef]n]jfjf  sG:6«S;g  2850678 2078/9/30 

10 39-076/77 cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f * a'4e'dL sG:6«S;g 2950350 2078/9/30 

11 36-076/77 cfwf/e't :j:Yo s]Gb| ejg lgdf{0f $ lj/fh  sG:6«S;g 4429165 2078/9/30 
 

१६ कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कश्चन्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा 
गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना 
सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम 
खचाबाट २.५ प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व 
२०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु.३३२८००० कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको 
रकमको कार्ाक्रमगि कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७ सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम स्थानीर् 
िहले सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामाश्चजक 
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परीक्षर् अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोश्चजमको कार्ा 
भएको पाइएन । सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र 
पारदाश्चशिाको प्रबर्द्ान गने कार्ामा बाधा पने देश्चखन्छ । अिः ऐन अनसुार सावाजतनक सेवा 
प्रवाहको प्रभावकाररिा सम्बन्धमा सावाजतनक पररक्षर् र सावाजतनक सनुवुाइ गनुा पने देश्चखन्छ ।  

१८ भ्रमर् खचा :  लशु्चम्बनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोश्चजम कार्ाालर्को काममा कमाचारी 
िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देश्चखएका व्र्होराहरु देहार् बमोश्चजम छन.्  

 अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी 
सतुनश्चिि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेश्चखएको । 

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

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

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

 

१९ प्रकोप व्र्वस्थाप कोष  र्समा देहार्का व्र्होराहरु देश्चखएका छन ्।  

19.1 सतमति गठन- र्वपद् जोश्चखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐनमा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले बढीमा १५ 
जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुा पने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
ऐनमा िोर्कए बमोश्चजमको सतमति गठन गरेको छ ।  

 

19.2 क                                             ऐ ,  ०७          ( ७)                

                       ०७          ८                         ,                     

                  /          /                     ,                                 

                                                                                   ,            

                             ,                  ,       .                                 

           ठ     ,                          ठ     ,                    ,             

                    ,                                         ,              

                         ,                                            छ ।          ऐ  

                                        छ। 

 

19.3                क   -                                  ऐ    (  )          ०७ , 

                                                                                     

                                                                              

       छ ।                                                                           

                                                               ।    ऐ                    

                                       छ । 

 

20  रक र             क   ग    र       ग      क       र :-                     

ऐ , 

 ०७          ७                                                   ,               

                       ,                                    छ ।                  

                                                                          ।     
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                       छ। 

21    क     क :-                       ,  ०                                               

                       छ                 छ ।                                          

              छ       बाँकी                          छ             . 

 
 
                   
6345000 
 

 सि
नं 

समसत 
ग . 
भौ. न. 

पे कीक  बववरण 
पे की सलने  यक्ती, फमच वा 
कम्पनीक  नाम 

रकम   

1 @)&^.)*.!! ! sfof{qmd ;+rfng cflzif bxfn 150000 
2 @)&&.)#.@% ^(( Df]ljnfO{h]zg k]ZsL k|fs[lts yfkf h]=eL 2825000 
3 @)&&.)@.!# $@! ljB'lts/0f g]kfn ljB'tk|flws/0f 500000 
4 @)&&.)#.)% %#$ ljB'lts/0f g]kfn ljB'tk|flws/0f 300000 
5 @)&&.)#.)^ %#$ ljB'lts/0f g]kfn ljB'tk|flws/0f 1499948 
6 @)&^.)(.@@ !$ ljB'lts/0f g]kfn ljB'tk|flws/0f 427078 
7 @)&&.)@.!( @@ k'n lgd{f0f u+uf a'4 6«; k'n lgdf{0f p=;= 392974 

8 @)&&.)#.)$ #) :jf:Yo ejg lgd{f0f 
Pd e08f/L sG:6«S;g P08 l/on 

;6]6  
250000  

 

22 क सभड-१९ महामारी सनयन्त्त्रण तफच   

22.1 जोश्चखम आंकलन र पवुा िर्ारी ःः कार्ाालर्ले नोःेवेल कोरोना भाइरसको महामारी तनर्न्रर्का 
लागी पूवा िर्ारी जोश्चखम आंकलन,तनर्न्रर् र रोगथामको लागी कार्ार्ोजना बनाएको हनु ुपदाछ 
। िर त्र्स अनसुार बनाईएको छैन । कार्ाालर्ले लकडाउन लगिै आसंर्किहरुलाई 
क्वारेन्टीनमा राख्न ु परेकोले आंकलन िथा पूवाअनमुान नगरेको िर कोतभड तनर्न्रर्का लागी 
नगरप्रमखुको संर्ोजकत्वमा नगरस्िरीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गरेको र सोही अनसुार 
कार्ाक्रम संचालन गरेको जनाएको छ । कार्ाालर्ले महामारी पतछ तनर्न्रर् र रोगथामको 
लागी पतन नीति,तनदेश्चशका िथा कार्ार्ोजना बनाएको छैन ,केन्द्रीर् रुपमा बनेको कार्ार्वतध 
अनसुार कार्ाान्वर्न गरेको जानकारी गराएको छ । 

 

22.2 
 
 
 
 

कोष िथा बजेट पररचालन स ्कार्ाालर्ले कोतभड महामरी तनर्न्रर् कार्ाका लागी संघ,प्रदेश र 
स्थानीर् र अन्र्रबाट संकातलि रकमको कोष संचालन गरेको हनु ु पदछा । कार्ाालर्मा 
सार्वकमा रहेको प्रकोप व्र्वस्थापन कोष खािामा कोतभड तनर्न्रर्का लागी प्राप्त रकम संकलन 
गरी खचा गरेको छ । प्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा गि वषाको श्चजम्मेवारी रु १५,७७,११९। 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु १५,००,०००।,सासद र्वकास–साझेदारीबाट रु १३,६०,३२७। 
नगरपातलकाको रु १,९५,००,८९४।५० र संघसंस्था, र्वद्यालर्, जनप्रतितनतध, कमाचारी आदीबाट 
संकतलि रु ४५,९५,६०० समेि रु २,८५,३३,९४०।५० मध्रे् रु २,३८,५२,६९२। खचा 
गरी बाकी रु ४६,८१,२४८।५० रहेको देश्चखर्ो । कोतभड तनर्न्रर्का लागी संकतलि कोष 
परु्ा उपर्ोग हनु सकेको देश्चखएन 

 

22.3 क्वारेन्टीन र आइसोलेसन व्र्वस्थापन ःः कार्ाालर्ले कोतभड १९ बाट जोश्चखमर्तु्त एवं आसर्कि 
नागररकको व्र्वस्थापनको लागी क्वारेन्टीन िथा आइसोलेसन व्र्वस्थापन र सञ्चालनको लागी 
मापदण्ड बनाएको हनु ु पदाछ । िर कार्ाालर्ले आसंर्कि व्र्श्चत्तहरुको व्र्वस्थापनका लागी 
मापदण्ड बनाएको देश्चखएन । कार्ाालर्ले वडा न २ मा अवश्चस्थि ददव्र्ज्र्ोिी बहमुखुी 
क्र्ाम्पसलाइ नगरस्िरीर् क्वारेन्टाको रुपमा सञ्चालन गरेको र वडास्िररर् रुपमा वडा न १ मा 
वाश्चल्मकी तन.मा.वी.,वडा न २ मा ददव्र्ज्र्ोिी मा.र्व.,वडा न ४ को दाउन्न े बहमुखुी क्र्ाम्पस,वडा 
न ५ को रेविी गौमािा मा.र्व.,वडा ६ र ७ को रार्िर् मा.र्व.,वडा न ८ को भान ुआ.र्व,वडा न 

 



 

 

53 
 

९ को राजा महात्मा मा.र्व. ,वडा न १० को ज्ञानज्र्ोिी मा.र्व,वडा न ११ को जन्िा 
आ.र्व.,वडा न १२ को तनत्र्ान्न द मा.र्व,वडा न १३ को जर्न्ि आ.र्व,वडा न १४ को गंगा 
मा.र्व,वडा न १५ को आनन्द मा.र्व र वडा न १६ को तसर्द्ज्र्ोिी आ.र्व. समेि १५ स्थानमा 
क्वारेन्टीन िर्ार गरी आसंर्कि व्र्श्चत्तहरुलाई राश्चख क्वारेन्टीन व्र्वस्थापनमा रु ९५,३१,२७६। 
ख्र्च गरेको स्वास्थर् कमीहरुलाई रोर्ल कटेज ररसोटामा व्र्वस्थापन गदाा रु २,५०,२९५। खचा 
गररएको छ । 

        आइसोलेशनमा राख्न ु पने सबै व्र्श्चत्तहरुलाई बटुवलश्चस्थि एन्फा भवनमा पठाउन े
गरेकोमा २०७७ भाद्र ददव्र्ज्र्ोिी क्र्ाम्स भवनलाई आइसोलेशनमा पररवािन गरर सञ्चालान 
गरेको र श्चचसापानी अस्पिाल पररसरमा रु २०,१८,४७१। को आइसोलेशनमा भवन बनाएको 
िथा आइसोलेशन समाग्रीसमेि व्र्वस्थापनमा रु १५,५५,५८८। खचा गरेको जानकारी गराएको 
छ । आसंर्किहरु बढ्दै जाँदा क्वारेन्टीन स्थल बढाउदै लगकेो र घटदै जादा घटाउदै लगेकोले 
क्वारेन्टीन स्थलको अभाव नरहेको कार्ाालर्का स्वास्थर् संर्ोजकको भनाई रहेको छ । 

 गो.भौ नं. तमति पेश्की खचा गनेको नाम खचा रु 

५८ २०७७।२।१९ अध्र्क्ष श्री चन्द्रकान्ि चापागाई वडा नं. ९ १५४२२० 

११५ २०७७।३।२९ अध्र्क्ष श्री रोर्हि थारु वडा नं. ६ १२९२६६ 

११६ २०७७।३।२९ सश्चचव श्री सर्वन गहत्तराज वडा नं. १३ ३०६६५० 

११९ २०७७।३।३१ सश्चचव श्री एम प्रसाद न्र्ौपान ेवडा नं.१५ ९३८३७ 

१२० २०७७।३।२१ अध्र्क्ष श्री मान बहादरु मल्ल वडा नं.१२ ३१६७० 

६६ २०७७।२।२७ सश्चचव श्री महेन्द्र प्रसाद न्र्ौपन ेवडा नं.१२ १७०००० 
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२२.४ 
 
 
 
 
 

/fxt ljt/0f M–sfof{nodf /fxt ljt/0fsf nfuL sfof{ljlw tyf dfkb08 tof/ u/L ;f]xL 

cg';f/ ljt/0f u/]sf] x'g' kb{5 . sfof{non] /fxt ljt/0fsf nfuL dfkb08 tyf sfof{ljlw 

agfPsf] b]lvPg . sfof{non] /fxt ljt/0fsf nfuL rfdn !) s]=hL,bfn @ s]=hL,g'g ! 

s]=hL,;fa'g ! uf]6f,t]n cfwf ln6/sf] Kofs]6 tof/ u/L j8f sfof{nox? Dfkm{t ljkGg 

;d'bfo / cf}wf]lus dhb'/sf] ;'rL ;+sng u/L ljt/0f u/]sf] hgfOPsf] 5 . /fxt 

ljt/0fsf nfuL vl/b ul/g] ;dfu|L ;/sf/L lgsfox? h:t} vfB l8kf],;fN6 6]l8ª 

eP;Dd ;f]xL lgsfoaf6 / gePdf b//]6 k|lt:kwf{ u/fP/ sfod ul/Psf] Go'gtd 
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b//]6df vl/b ug'{ kg{]df sd{rf/LnfO k]ZsL lbP/,j8f cWoIfnfO k]ZsL lbP/,gu/kflnsf 

tyf j8f sfof{nox? cfcfkm}n vl/b ul/ ljjt/0f u/]sf] b]lvof] . vl/b ul/Psf] vfBo 

;dfu|Lx?sf] u'0f:t/ u'0f:t/ kl/If0f ug{] gu/]sf]n] Go'g u'0f:t/sf vfBfGg vl/b x'g] 

hf]lvd /x]sf] 5 . sfof{non] vfB ;dfu|L vl/b ubf{ sfof{nosf] website / notice 
board tyf Jofkf/ ;+3nfO # lbg] ;'rgf lbP/ b//]6 dfu ul/ vl/b u/]sf] hfgsf/L 

u/fPsf] 5. 

          ct M vfBfGg ;dfu|L vl/b ubf{ k|lt:kwf{Tds d'Nodf u'0f:t/ kl/If0f kZrft 

vl/b tyf k|of]udf Nofpg' pko'Q b]lvG5 . 

गो.भौ. नं/वमवत आपुतचकको नाम िामग्रीको वििरण पररमाण  

पाकेि 

रु. 

३८–२०७७।०१।२३ जिररभार ट्रडसच िाल ,चामल, ननु ,तेल १२५६  ९९९१३५ 

३९–२०७७।०१।२३ न्य ुसबेुिी स्िोसच िाल ,चामल, ननु ,तेल ११४२ ९०८४४९ 

४९–२०७७।२।८ जिररभार ट्रडसच िाल ,चामल, ननु ,तेल १२०९ ९६१७४७ 

४८–२०७७।०२।८ ध्रवुतारा स्िोसच िाल ,चामल, ननु ,तेल १२१७ ९६८१११ 

५०–२०७७।२।८ न्य ुसबेुिी स्िोसच िाल ,चामल, ननु ,तेल  ५०८४३२ 

११४–२०७७।२।८ मोहमि राइस जमल चामल १० केिी १४०३ ६६७८२८  
२२.४.१ 
 

 

e'StfgL M–uf]Zjf/ ef}r/ %)–@)&&÷)@÷)* d'No clej[l4 gnfUg] vfB ;fdfu|L vl/bdf 

d'No clej[l4s/ afx]ssf] d"No dfq e'StfgL u/]sf] x'g' kb{5 . sfof{nosf] Go' ;'a]bL 

:6f];{af6 vl/b u/]sf] bfn / g'gsf] d'No ? #,@@,^(). / vfg]t]n / ;fa'g ? !,@&,@%). 

;d]t ? $,$(,($). sf] vfBfGg vl/b ubf{ d"=c=s/ ? %*,$(@ ;d]t ? %,)*,$#@ 

e'StfgL u/]sf] b]lvof] . ctM g'g / bfndf d"No clej[l4 s/ gnfUg]df bfn / g'gsf] d"No 

? #,@@,^() df e'StfgL u/]sf] d"No clej[l4 s/ Go' ;'a]bL :6f]/af6 c;'n ug'{ kg{] 

b]lvPsf] ? 

 
 
 
 
 
41950 

२२.५ आशदंकत व्यबक्तह क  सनगरानी, स्वास््य परीक्षण, केश इन्त्भेबिगेशन एण्ड कन्त््याक्ट टे्रसिङ 
M– sf]le8 !( sf hf]lvddf /x]sf cfz+lst JolQx?sf] lgu/fgL,:jf:Yo kl/If0f,s]z 

Oge]li6u]zg tyf sG6«ofS6 6«l;ªsf] sfo{ k|efjsf/L ?kdf ul/Psf] x'g' kb{5 . sfof{non] 

sG6«ofS6 6«l;ªsfnfuL @ j6f l6d jgfPsf] / ;Dk{sdf cfPsf JolQmx?sf] ;Dk{sdf /x]sf] 

hf]lvdo'Q JolQx?nfO{ Sjf/]G6Lgdf /fVg] u/]sf] . To;t} ;Ldf gfsfaf6 cfPsf cfz+lst 

JolQmx?nfO{ lhNnf k|zf;g sfof{nodf lgwf{/0f u/]sf] cg';f/ / cGqaf6 cfPsf tyf 

NofO{Psf JolQx?nfO{ Sjf/]G6Lgdf /flv klxnf] RDT u/fpg] / tTkZrft PCR kl/If0f 
u/fpg] u/]sf]df kl5 ;a}sf] PCR ljlwaf6 kl/If0f ul/ g]u]l6e b]lvPsf nfO{ 3/ k7fO{ 

kf]h]l6e b]lvPsfnfO{ a'6jn cfO;f]n]zgdf k7fpg] u/]sf]df Holding center df 

/flvPsf cfz+lstnfO{ xf]d Sjf/]G6Lg jf gu/:t/df lbJoHof]tL ax'd'vL SofDk;df 

;+:yfut Sjf/]G6Lgdf /fVg] u/]sf] hgfsf/L eof] . ns8fpgsf] ;dodf cnkq /x]sf k}bn 

ofq'x?nfO{ ^ l6«k uf8Laf6 ? @,^!,@)) ef8f vr{ u/L uGTjo:yn;Dd k'¥ofPsf] b]lvof] . 

 

२२.६ आइि लेिन तर्ा डेदडकेटेड अस्पताल M gu/kflnsfdf cfkmg} 8]l8s]6]8 c:ktfn g/x]sf]n] 

sf]le8 ;+qmldtx?nfO{ n'lDagL k|b]lzs c:ktfn4f/f a'6jn wfuf] sf/vfgfdf ;+rflnt 

sf]le8 c:ktfndf k7fpg] u/]sf] tyf @)&& e|fbdf gu/If]qdf cfO;f]n]zg s]Gb| agfpg' 

eGbf klxn] ;a} ;+qmldtnfO{ a'6jn l:yt PGkmf sDkfpG8df k7fpg] u/]sf] b]lvof] . 

sfof{non] cGqaf6 vr{ ;f]we{gf lnPsf] clen]v kl/If0fdf b]lvPg . 

 

२२.७ 
 
 

cf}ifwL ls6 tyf :jf:Yo pks/0f k|fKtL / vl/b Pj+ pkof]u M–sfof{non] ICU Bed 
,ventilator h:tf pks/0f vl/b u/]sf] b]lvPg . sfof{non] l;6fdf]n, l;§LkLg, 
Plhy|f]dfO;Lg, df:s, ;]lg6fOh/, ;lh{sn Unf]j;,kL kL O{ cfbL :jf:Yo ;dfu|Lx? 

sf]6]zgsf] dfWoaf6 vl/b u/]sf]  b]lvof] . sfof{non] b]xfo cg';f/ cf}ifwLx? vl/b u/]sf] 

b]lvof] . 
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 Eff} g+= / ldlt cfk'lt{stf{sf] gfd ;fdfuL ljt/0f d"No 

(@–@)&&.#.!* cljs d]l8l;g ;Knfo;{ / ;d'b| d]l8sf] cf}ifwLx?,l;6fdf]n,l;§LkLg,Pl

hy|f]dfOl;g 

!$,)&,(*). 

@!–@)&&.!.* So' OG6/g]zgn ;d]t $ ;:yfx? cf}ifwL tyf :jf:Yo ;dfu|L ^,$$,)!%. 

$$–@)&&.#.#! cfu{; ;lh{s]d ;d]t # j6f cfk"lt{stf kLkLO @ ;]6 tyf x:kL6n 

j]8 ;d]t 

@,&*,&!$. 

$)–@)&&.!.@* lkm;6]n ;Knfo{;  :jf:Yo df:s,cf}ifwLx? !,!),)!#. 

^)–@)&&.@.@) lr/fu kmfd{];L ;d]t $ j6f ljqm]tfx? kLkLO ;]6 !!) yfg ;d]t 

df:s,;]lg6fOh/ cfbL 

!$,#!,%%@. 

 

 

२२.७.१ 
 
 
 
 

kL=kL=O{ ;]6sf] d"No M– sfof{non]] vl/b ug{] :jf:Yo ;fdfu|L tyf pks/0fx? 

k|lt:kwfTds ljlw4f/f Go'gtd d"Nodf ldtJooL x'g] ul/ vl/b u/]sf] x'g' kb{5 . 

sfof{non] lr/fu kmfd{];L -kfg #)!$%)$*%_,kf]v/fsf] ljn g ^%@ ldlt 

@)&&.)@.!@ af6 %) ;]6 kLkLO{ s/ afx]sf ? $))) sf b/n] d"=c=s/ ;lxt ? 

@,^),))). Dff vl/b u/]sf]df ;f]xL ldlt @)&&.)@.!@ sf] P jg kmdf{  -kfg 

g++=#)%%!%^#$_ a'6jnsf] ljn g+=@#^ af6 ^) ;]6 l8:kf]h]jn kLkLO{ s/ afx]s ? 

^*)). sf b/n] d'=c=s/ ;lxt ? $,^!,)$). Dff vl/b u/]sf] b]lvof] . Pp6} ldltdf 

vl/b u/]sf l8:kf]h]jn kLkLO ;]6df d'=c=s/ afx]s ? @^)) sf b/n] a9L d"No 

pNn]v ul/ ^) ;]6 vl/b ul/ d'=c=s/ /sd P jg kmdf{, a'6jnaf6 vl/b ubf{ ? 

!&^@*) al9 e'QmfgL x'g uPsf] b]lvof] . 5nkmnsf] qmddf sf]le8sf] ;dodf 

;fdfg kfpg sl7g ePsf]n] ljqm]tf cg';f/ km/s d'No kg{ uPsf] hjfkm lbPsf] 5 

. o;df ;'wf/ x'g' h?/L b]lvG5 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२२.८ िमन्त्वय, अनगुमन व्यवस्र्ा र प्रसतवेदन प्रणाली- ;+3,k|b]z / :yfgLo tx ljrsf] 

;dGjo Pj+ cGo lgsfo;+usf] ;dGjo tyf :yfgLo txaf6 ePsf sfof{sf] cg'udg 

Pj+ eP u/]sf] sfo{sf] k|ltj]bg k|0ffnL k|efjsf/L x'g' kb5{ . sfof{non] s]; kl/If0f 

glthf :yfgLo ldl8ofnfO{ lbg],tYofªsx? b}lgs ?kdf z'?df ;+3Lo :jf:Yo 

dGqfnodf k7fpg] u/]sf]df k5L k|b]z :t/df ;fdflhs ljsf; dGqfnodf k7fpg] 

u/]sf] b]lvof] . To:t} ab{3f6 gu/If]qdf k|b]z tyf ;+3sf] tkm{af6 clt/LQm sfo{ 

gu/]sf] / k|b]zsf] ;fdflhs ljsf; dGqfnoaf6 ? !%nfv lgsf;f 

ePsf],gu/kflnsfdf k|b]zaf6 RDT Kits / kl5 yf]/}dfqfdf PCR Kits k7fO{Psf]n] 

gk'u Kits gu/kflnsfn] vl/b u/]sf] hfgsf/L eof] . 

 

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

 

 गि वषासम्मको बेरुजू  
(A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् गररएको 
बेरुजू    (B) 

गि बषासम्मको बाँकी बेरुजू   
 (C=A-B) 

64379 23799 ४०५८0  

 

 अद्यावतधक वेरुज ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ र्ौट गना बाँकी बेरुजकुो 
श्चस्थति देहार् अनसुार रहेको छ 

 

 गि वषासम्मको बाँकी 
बेरुजू (A) 

र्ो वषा संपरीक्षर् 
गररएको बेरुजू (B) 

र्ो वषा कार्म 
बेरुजू (C) 

संपरीक्षर्बाट कार्म 
बेरुजू (D) 

अध्र्ार्वधक बाँकी 
बेरुजू   

(E=A-B+C+D) 

६४३७९ 
23799 ५७143 750 98473 
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      वदाघाट नगरपातलका 

   
अनसूुची १ 

स्थानीर् िह सश्चन्चि कोषको र्ववरर् 

२०७६।७७ 

- रु हजारमा _ 

क्र 
स 

स्थानीर् िह श्चजल्ला 

cfo व्र्र् 

मौज्दाि 
गि वषाको श्चजम्मेवारी सघ िथा प्रदेश 

अनदुान 
राजश्व 
बाँडफाँड  

आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पूशँ्चजगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

१ २ ३ ४ ५ ६  ७ ८ ९ १०  ११ 

१ नगरपातलका नवलपरासी १९४७७२ ५३१८५४ १२१७१४ ४१४०४ २५९७४८ ११४९४९२ ३२२९३० ३०७३५२ २८५४४९ ९१५७३१ २३३७६१ 

 

अनसूुची २ 

 बेरुजू वगीकरर् -र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार_ 
२०७६।७७ 

-रु हजारमा_ 
 

क्र स स्थानीर् िह श्चजल्ला 

प्रािक्षम्पभक वेरुज ू प्रततदक्रयाबाट फयौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 

िफा सख्या 

िकम 

िफा सख्या 

िकम 

िफा सख्या 

िकम 

असुल  
गनुयपने 

lgoldt ug'{kg]{ k]ZsL 

सैंद्दाक्षन्त
क 

लगतत
तत 

सैंद्दाक्षन्तक
क्षन्त
क 

लगतत
तत 

सैंद्दाक्षन्तक 

लगतत
तत 

अतनयतमत 

भएको 

प्रमाण  
कागजनत 

 पेश 

 नभएको 

िाजश्व 
लगत 
क्षजम्पमेवािी 
नसािेको 

सोिभ
नाय 

नगिेको 
जम्पमा कमयचािी अन्य जम्पमा 

१ नगरपातलका नवलपरासी ८९ ३३ ५८०८४ 
 

५ १९१ ८९ २८ ५७८९३ १७५४७ ३२०९४ ४७३२   
३६८२६ १५० ३३७० ३५२० 

 

                                      अनसूुची ३ 
               अद्यावतधक बेरुजू   श्चस्थति        

 -रु हजारमा_ 
क्र स स्थानीर् िह श्चजल्ला गि वषाको बाँकी समार्ोजन र्ो वषा फर्ौट बाँकी र्ो वषा स प बाट कार्म भएको बेरुजू र्ो वषाको बेरुजू  कुल बाकँी बेरुजू 
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