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लमु्बवनी सास्कृतिक नगरपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 

पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स लमु्बिनी सांस्कृतिक नगरपातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अम्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र 
स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदम्शािा सतुनम्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा 
लमु्बिनी सांस्कृतिक नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि १३ वडा, ६९ सभा सदस्र्, ११२.२१ 
वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा ७२४९७ जनसंखर्ा रहेको छ ।     

स्थानीर् संम्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ िमोम्जम र्स नगरपातलकाले र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्िाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आबदानी र स्थानीर् सरकारिाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरू समेिको 
आर्व्र्र् र्हसािको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संम्चि कोषको संम्क्षप्त अवस्था तनबनिमोम्जम रहेको छ। 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको म्जबमेवारी 
 85507335.18 १ चाल ुखचा 322135758.51 322135758.51 

 
क) नगद 

  २ पूाँजीगि खचा 142175664.74 142175664.74 

 
ख) िैँक  

  ३ र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   

 s[ifLljsf; a}s 76914600.63      

 P]E/]i6 a}s 8592734.55      

२ राजस्व (आन्िररक आर्)  154507524 
 

क) ऋर् भकु्तानी   

 
क) आन्िररक राजस्व 41203882.64  

 
ख) ब्र्ाज भकु्तानी   

 
ख) राजस्व िााँडफााँड 113303641  

 
ग) अन्र् भकु्तानी   

 
ग) अन्र् आर्   ४ लगानी   

३ र्वत्तीर् हस्िान्िरर् संघ  443126000 
 

ऋर् लगानी   

 
क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 188000000  

 
शेर्र लगानी   

 
ख) सशिा अनदुान 245126000  

 
अन्र् लगानी   

 
ग) समपूरक अनदुान 0  ५ धरौटी र्फिाा 6098551 6098551 

 
घ) र्वशेष अनदुान 10000000  ६ जनश्रमदान र्फिाा   

४ प्रदेश सरकारिाट प्राप्त अनदुान  43203000 ७ कोष र्फिाा   

 
क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 5203000  ८ मौज्दाि   

 
ख) सशिा अनदुान 11000000  

 
क) िैँक मौज्दाि 201879458.02 

201879458.0
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ग) समपरुक अनदुान 20000000  

 
ख) नगद मौज्दाि   

 
घ) र्वशेष अनदुान 7000000  ९ शसिा अनदुान र्फिाा 52459943 52459943 

५ अन्िर स्थानीर् िहिाट प्राप्त   १० गि वषाको िढी अल्र्ा   

६ अन्र्  900000 ११ जनश्रमदान मौज्दाि   

 
क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना   

१२ धरौट मौज्दाि 9834346.42 9834346.42 

 
ख) सडक िोडा नेपाल 900000  

१३ कोष खािाको मौज्दाि 7801814.55 7801814.55 

 
ग) पर्ाटन िोडा नेपाल   14 sf]if vftfsf] vr{ 790920 790920 

 
घ) एन एन एस डब्ल ुए   

  
  

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर्   
  

  

८ जनसहभातगिा (नगद)   
  

  

९ र्वषर्गि तनकार्िाट प्राप्त   
  

  

१० धरौटी आर् 15932897.42 15932897.42 
  

  

१२ अन्र् र्वर्वध आर्   
  

  

 जबमा 743176756.24 743176756.24  जबमा 743176756.24 743176756.24 
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कार्ाालर्को नामM लमु्बिनी सासं्कृतिक नगरपातलका आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा िेरुजू रकम 

 

लेखापरीक्षर्मा पेश भएको से्रस्िा िथा आतथाक कारोिारहरूको जोम्खम र्वश्लषेर्, लेखापरीक्षर् नीति, मापदण्ड, 

व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर, लेखापरीक्षर् मागादशान, व्र्वसार्र्क लेखापरीक्षर्का असल अभ्र्ासको आधारमा 
िर्ार गररएको स्वीकृि लेखापरीक्षर् र्ोजना, कार्ाक्रम र लेखापरीक्षर्को र्वतध अनसुार लेखापरीक्षर् सबपन्न 
गररएको छ । लेखापरीक्षकको म्जबमेवारी लेखापरीक्षर्को तनष्कषा सर्हि प्रतिवेदन जारी गनुा हो भने आतथाक 
कारोिार र र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िाको म्जबमेवारी व्र्वस्थापन पक्षको रहेको छ । उक्त आधारमा 
लेखापरीक्षर् सबपन्न गरी देम्खएका व्र्होराहरू उपर तमति २०७७।१०।१७ मा व्र्वस्थापनसाँग छलफल 
गरी कार्म भएका व्र्होराहरू तनबन अनसुार छन ्:  

 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर् 

 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर्– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले 
प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेम्ख आगामी वषाको असार मसान्िसबमको अवतधलाई आतथाक वषा कार्म 
गरी आर् र व्र्र्को र्हसाि राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कए अनसुार गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सबिन्धमा देम्खएका व्र्होरा 
देहार् िमोम्जम छन ्। 

• स्थानीर् िहले संम्चि कोषमा गि र्वगिको िााँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संम्चि कोषिाट भएको खचा 
स्पष्ट देम्खने गरी खािा राखेको छैन ।सम्ञ्चि कोषको कारोवारको लेखा अध्र्ावतधक गरी कारोवारलाई 
पारदशी िनाउन आवश्र्क देम्खन्छ । 

• स्थानीर् िहले संम्चि कोषमा गि र्वगिको िााँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संम्चि कोषिाट भएको खचा 
स्पष्ट देम्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहको असार मसान्िको िैंक मौज्दाि र से्रस्िाको मौज्दाि नगरपातलकाले िैंक समार्ोजन 
र्हसाि अनसुार चेक साट्न िााँकी र्ववरर् िर्ार गरेको छैन ।  

• लेखापरीक्षर्का क्रममा िैंक नगदी र्किाि िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् िहले 
पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपर् सबिम्न्धि आतथाक कारोिारहरूको गोश्वरा भौचर िजेट शीषाकगि िैंक नगदी र्किािमा 
नजनाएकाले से्रस्िा अनसुार िैंक मौज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सिै खािाहरूको 
एकमषु्ट र्हसाि गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे िमोम्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सबिन्धी व्र्वस्था अवलबिन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) 
मा महालेखापरीक्षकिाट स्वीकृि भए िमोम्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकिाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन 
िर्ार गरी लेखापरीक्षर्मा पेश भएन । 

त्र्सैले िोकेिमोम्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िर्वक 
म्स्थति देम्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  

 

िैक र्हसाि तमलान –स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) िमोम्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररसमा महालेखापरीक्षकिाट स्वीकृि भएको 
ढााँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो िमोम्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र िैंक खािाको र्हसाि तमलान र्विरर् 
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िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार से्रस्िा अनसुारको मौज्दाि र िैंक 
स्टेटमेण्ट अनसुार मौज्दाि देहार् अनसुार छाः  
 

तस.नं. खािाको नाम से्रस्िा अनसुार िााँकी िैंक स्टेटमेण्ट अनसुार िााँकी फरक 

1.  संम्चि कोष 43841577.07 43841577.07 0 

2.  र्वपद् व्र्वस्थापन 915421 915421 0 

3.  कमाचारी कल्र्ार् 
1558601.55 1558601.55 0 

4.  वािावारर् व्र्वस्थापन कोष 

1125990.00 1125990.00 0 

5.  ममाि सबभार कोष  

3983322 3983322 0 

6.  ऋर् पुाँजी घबुिी कोष 

1009400.00 1009400.00 0 

 जबमा 52434311.62 52434311.62 0  

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोम्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाइएन। र्स सबिन्धमा देम्खएका अन्र् व्र्होराहरू 
िपम्शल वमोम्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभूि िथर्ांक 
संकलन,अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसूुची 14 वमोम्जमको ढााँचामा वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ िमोम्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी 
िााँकी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संम्चि कोषमा ट्रान्सफर गनुापनेमा आतथाक 
वषा समाप्त भए पिाि ् चाल ु खचा खािािाट रु.१३३७४१८८०।६९, पूाँजीगि खचा खािािाट 
रु.२४१९६०००।२६ समेि गरी जबमा रु.१५७९३७८८०।९५ तमति २०७७।५।२१ मा मूल 
संम्चि कोषमा ट्रान्सफर गरेको छ । 

• ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभूि िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र 
व्र्वस्थापन गरेको पाइएन । 

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाइएन । साथै पातलकािाट र्स वषा संचातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति 
प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र िैंकिीचको र्हसाि फरक परे वा नपरेको सबिन्धमा िैंक र्हसाि तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाि तमलान भए नभएको सबिन्धमा र्कीन गना सर्कएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ िमोम्जम मध्र्कालीन खचा संरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो िमोम्जमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाइएन ।  

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजस्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र िजेट सीमा तनधाारर् सतमति र िजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरू गठन गरेको पाइएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा िैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  िढी केन्द्रीि 
भई र्विर्मखुी रहेको पाईर्ो।   
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• पातलकाले म्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क म्जन्सी खािा अद्यावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

• वडा कार्ाालर्मा रहेका म्जन्सी सामान अतभलेख पातलकाको मूल म्जन्सी खािामा अद्यावतधक गरेको 
पाइएन । 

• साना िथा ठुला सवै तनमाार् कार्ाको नापी र्किाव कबप्रू्टरिाट िर्ार गररएको लजुम्शटमा भरी 
भकु्तानीको लेखासाथ राख्न ेगरेको छ । कतिपर् तनमाार् कार्ालाई थप तनरन्िरिा ददन वा अन्र् 
कारर्ले पतछ पतन पनुरावलोकन गना पने भएकोले आवश्र्क परेको समर्मा उपलब्ध हनु सक्न े
गरी संस्थागि स्मतृिको लातग तडम्जटलाइाज गरी वा अन्र् िवरले सरुम्क्षि राख्न आवश्र्क देम्खन्छ  

• अतधकांश सडक िथा कुलो नहर तनमाार् िथा ममािमा सो स्थानको चेनेज नं. उल्लेख गने नगरेिाट 
एकै कार्ाको लातग दोहोरो भकु्तानी हनु सक्ने र तनमाार्स्थलको अनगुमन तनरीक्षर्मा दिर्वधा हनुे 
भएकोले जनुसकैु समर्मा पतन तनमाार्स्थलको पर्हचान हनुे गरी चेनेज लगार्िका संकेिहरूलाई 
अतनवार्ा गनुापदाछ । 

• जनुसकैु तनमाार् कार्ा, मालसामान, परामशा सेवा वा अन्र् सेवा खररदको लातग लागि अनमुान िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाालर्ले तनमाार् िथा सेवा सबिन्धी कार्ाको लागि अनमुान िर्ार 
गरेको भए िापतन लागि अनमुान वेगर फतनाचर, कार्ाालर् सामान, कबप्रू्टर आदद खररद गरेको 
देम्खन्छ । 

• म्जन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा 
गरेको पाइएन ।  

• मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६(क) अनसुार ठेक्का सबझौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सबिम्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा मार ददइएको 
िथा इ टीतडएस नगरेको । 

• नगरपातलकाले वषाभररमा सबपादन गने गरी कार्ाक्रममा रहेका र आइपने सबभातिि जोम्खमहरू 
पर्हचान गरी जोम्खमहरूको रम्जष्टर खडा गरी राख्नपुनेमा जोम्खम पर्हचान गरी समाधानको कार्ा 
र्ोजना िर्ार गरेको देम्खएन । 

• नगरपातलकािाट सञ्चातलि सवै कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन िर्ार 
गने गरेको छैन । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददाँदा ररि पगेु वा नपगेुको जााँच गरी रतसद र्वल भपााइहरूमा तसलतसलेवार नबवर 
राम्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमाम्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाइएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म ७ र ८ खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाइएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोम्जम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको 
स्थानीर् न्रू्निम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाइएन। 

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

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासबपन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्ाक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाइएन । 
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• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकािाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा गरेको 
पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेम्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासबपादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई 
र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाइएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि दीघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा प्रशासतनक 

कमाचारीको ७५ जनाको दरिन्दी रहेकोमा ५ दरिन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ को तनर्म १४ अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेम्खि सेवाहरूको कार्ाान्वर्न म्स्थति अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाइएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ वमोम्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाइएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख) २ वमोम्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले कमचाारीहरूको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
रु.३०२६१२६४.९० िलि खचा लेखेको पाईर्ो ।िलिी प्रतिवेदन पाररि नहुाँदा ग्रडेसमेि र्कीन 
हनु सकेन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोिार िथा खािा सञ्चालन सबिन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ िमोम्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका सार्वकका 
गाउाँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा िेरुज ुअतभलेख समार्ोजन 
भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्र्र्ौट िथा िेरुज ुसबपरीक्षर् कार्ा गनुापनेमा 
र्स पातलकामा समार्हि भएका सातिकका र्वषर्गि कार्ाालर्को िेरुजू लगि िथा सबपरीक्षर्को 
अतभलेख पातलकाले र्कीन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न 
गनुापदाछ । 

 िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए िमोम्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् िनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ िनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देम्खन्छ ।  

4.  सबपम्त्त हस्िान्िरर् :स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार र्वषर्गि 
कार्ाालर्को चल अचल सबपम्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरू समार्हि भएका पातलकामा स्विाः 
हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सबपूर्ा सबपम्त्तको अतभलेख िथा म्जन्सी लगि खािा 
२०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतििेदन िर्ार गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स 
पातलकाले सबपम्त्तको अतभलेख िथा म्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कबप्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोिाईल फोन 
सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान सामानहरू म्जबमेवारी सारेको पाइएन । र्सरी म्जन्सी मालसामानको 
आबदानी नजनाउाँदा म्जन्सी मालसामानहरू हराउने र र्हनातमना हनु सक्ने हुाँदा खररद गररएका 
मालसामानहरूको प्रकृति अनसुार सबिम्न्धि म्जन्सी खािामा आबदानी जनाई म्जन्सी खािा अद्याितधक 
गनुापदाछ । 

 

1.  िजेट िथा कार्ाक्रम  
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5.  िजेट पेश, पाररि र अम्खिर्ारी- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 
आगामी आतथाक वषाको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकािाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको िजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभािाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभािाट िजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई िजेट खचा गने अम्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपप्रमखु श्री जानकी देवी श्रीवास्िवले तमति २०७६।४।२२ गिे रु. ७३ करोड ८६ लाख ८६ हजारको 
िजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सोही ददन पाररि भएको छ ।र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।४।२६ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई िजेट खचा गने अम्खिर्ारी प्रदान गरेको देम्खन्छ 
।कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अम्खिर्ारी ददनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ ।  

 

6.  िजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) िमोम्जम पातलकामा 
प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजस्व िााँडफााँडिाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को प्रक्षेपर् िथा 
सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र िजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान िथा िजेट सीमा 
तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको सन्ितुलि र्विरर्को 
खाका, िजेटको कूल सीमा, िजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, िजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

र्वषर्क्षेरगि िजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरू फागनु मर्हनातभर सबपन्न गररसक्नपुने र 
िजेट प्रक्षेपर् गदाा िजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी 
आतथाक वषाको िजेट सीमा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा 
वडा सतमतिलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । 
ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार िजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी िजेट प्रक्षेपर् सबिन्धी तनर्म िथा 
कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सबिम्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

7.  िजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
िजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, िजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी 
िादाबर्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक 
वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमिीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि 
नदेम्खएकाले िजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

8.  नीति िथा मागादशानाः नगरपातलकाको आ.व. २०७६।७७ को नीति िथा मागादशान २०७६ असार २२ 
गिे नगरसभामा प्रस्ििु गररएकोमा उक्त नीति िथा मागादशानमा प्रस्ििु भएका र्वषर्वस्िहुरू मध्रे् कतिपर् 
व्र्होराहरू र्स आतथाक वषामा कार्ाान्वर्न गरेको पाइएन । नगरसभामा प्रस्िनु नीति िथा मागा दशानमा 
उल्लेम्खि व्र्होराहरूको कार्ाान्र्नको लातग नगरपातलकाले आवश्र्क पहल गनुा पने देम्खन्छ । नीति िथा 
मागादशानमा उल्लेख भएका व्र्होराहरू कार्ाान्वर्न नभएका उदाहरर् देहार् अनसुार छना्ः 
• नगरपातलकातभर मौरी पालन एवं मह उत्पादनलाई िढवा ददने । 

• र्वुाहरूलाई कृर्षमा आकषार् गना र्वुा िथा कृषक उद्यमीहरूलाई आकर्षाि गने कृर्ष कार्ाक्रम सञ्चालन 
गने । 

• उच्चस्िरको प्रर्वतधको माध्र्मिाट माटो परीक्षर् गरी उपर्कु्त हनुे खेिीलाई प्रोत्साहन गने । 

• खोलानालाको जैर्वक र्वर्वधिालाई संरक्षर् गने । 

• पश ुपंछी पालनमा जोड ददइ मास ुआर्ाि रोकी तनर्ाािलाई अगातड िढाउने । 
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• पशपुन्छी िीमाको तिस्िार र र्प्रतमर्ममा अनदुानको व्र्वस्था गने । 

• तसपमलुक िातलमलाइा प्रोत्साहन गरी घरेल ुउद्योग सञ्चालन गने । 

• पर्ाटकहरूलाई िरु्द्को िारेमा जानकारी ददने तडम्जटल सर्हिको िरु्द् बर्मु्जर्म तनमाार् गने । 

• नगरपातलकाको व्र्वम्स्थि र्वकासका लातग गरुुर्ोजना िजुामा गने । 

• र्ोजनाहरूको लागि मूल्र्ाङ्कन, कार्ा सबपादन प्रतिवेदन सिैले िजु्ने गरी नेपाली भाषामा लागू गने । 

• सांस्कृतिक नगरपातलकाको महत्व सर्हिको भवन तनमाार् मापदण्ड िनाई लागू गने । 

• चक्रपथ पररकल्पना गरी नगरपातलकातभर आिस्र्क पूवाधार अम्घ िढाउने । 

• परबपरागि रूपमा र्स नगरपातलकाको संस्कृति संरक्षर् गने खालका घर तनमाार् गने व्र्म्क्त वा 
संस्थालाई प्रोत्साहन गने । 

• लमु्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलका तभर रहेको र्कसानहरूको जीवनस्िर सधुारको लातग ५० प्रतिशि 
अनदुानमा िार्ोग्र्ास कार्ाक्रम अगातड िढाउने । 

• नदी कटान रोक्न र्कनारमा िार्ोइम्न्जतनर्ररङ प्रर्वतध अवलबिन गने । 

नीति िथा मागा दशानको कार्ाान्वर्न हनु ुपदाछ । 
9.  र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न नभएकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आतथाक 

वषाको राजस्व र व्र्र् (िजेट) को अनमुान कार्ापातलकािाट स्वीकृि गराई असार दश गिेतभर सभामा 
पेश गनुापने र सभाले कार्ापातलकािाट पेश गरेको िजेट मातथ छलफल गरी आषाढ मसान्ितभर पाररि 
गररसक्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ के लातग रू. ७३ करोड ८७ लाखको 
िजेट पाररि गरेको छ । िजेटमा समावेश भएका कुल ४४० िटा आर्ोजना मध्रे् र्स वषा २६८ वटा 
र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न गरेको पाइएन । कार्ाान्वर्न नभएका रू. १० लाख भन्दा मातथका र्ोजनाहरू 
देहार् अनसुार छन ्। 

 

 

तस.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना/र्क्रर्ाकलापको नाम खचा शीषाक स्रोि र्वतनर्ोजन रु. 

१. बर्ाम्चङ्ग फन्डनगरस्िरीर् ३११५९. नेपाल सरकार - नगदअनदुान ५०००००० 

२. िेनहुवा खा पा र्ोजना वडा नं ६ ३११५६. लमु्बवनी प्रदेश - नगद अनदुान ४५००००० 

३. नदी िटिन्ध आमा िनिाटीका नम्जक ३११५४. राजस्व िााँडफााँड - संघीर् सरकार २२८०००० 

४. रौवाव को घर देम्ख कातलदह गाउाँमा उच्र् स्िरीर् सडकतनमाार् ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान २२४०००० 

५. ढलान र नाली तनमाार् ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १८००००० 

६. रमवापरु ढलान र नाली तनमाार् ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १७००००० 

७. आमा िन िार्टका देम्ख आमा जाने सडक िेश तनमाार् ३११५१. राजस्व िााँडफााँड - संघीर् सरकार १५००००० 

८. मधिुनी गाउको सडक स्िरोन्निी ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५००००० 

९. तसचाईको लागी िोर जडान वडा न. १ का सिै टोलमा ३११५५. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १५००००० 

१०. वडा नं. ११ मा गड्डीडीहवादेखी िकुा लहवा जाने िाटोढलान ३११५१. लमु्बवनी प्रदेश - नगद अनदुान १४००००० 

११. मनौरा गाउाँ तभरका सिै गल्ली र्प.सी.सी. गन े ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १३००००० 

१२. सिै टोलमा कृर्ष िोर जडान र िरगदवामा २ थान ३११५५. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १२५०००० 

१३. पडररर्ा चोकमा शौचालर् तनमाार् गने ३११५८. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १२००००० 

१४. गडहा सबमा नाली सडक तनमाार् आमा ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १२००००० 

१५. भैसर्हर्ा र्ोगेन्द्रको घर देम्ख कवाला पोखरी सबमर्प.सी.सी. ढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान ११५०००० 

१६. मोहसडदेखी देखी ढोडहवा िाटो र्प.तस.तस. ढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान ११००००० 

१७. वडा नं. १० मा आई र्व. एस डाईलोतसस मेतसन व्र्वस्थापन ३११२२. राजस्व िााँडफााँड - संघीर् सरकार – नगद १०००००० 

१८. ठुलो म्चरपवुाा देम्ख गेनवाररर्ा सडक स्िरोन्निी ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

१९. मछाररर्माहेको घर देम्ख वडा कार्ाालर् सबम सडकढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२०. वडावतलर्ा गाउ िार्हर देम्ख सकु्रौली सडक स्िरोन्निी ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२१. वडा नं. ४ मा कच्ची िााँध तनमाार् ३११५४. राजस्व िााँडफााँड - संघीर् सरकार – नगद १०००००० 

२२. वडा नं. १२ मा नाली तनमाार् ३११५८. लमु्बवनी प्रदेश - नगद अनदुान १०००००० 

२३. मठ मम्न्दर तनमाार् नगरस्िररर् ३११५९. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२४. नन्दनगर गााँउको पवुा सडक नम्जक धमाशाला तनमाार् ३११११. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२५. श्री ज्ञानकुन्ज प्रा.र्व. भरथापरु गेट र भवन ममाि ३१११३. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२६. मोहसड चौतथर्ा टोल अधरुो र्प.तस.तस. ढलान  ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२७. नाली ढलान र माटो र्फतलङ्ग गने काम ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 
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२८. अतधर्ारी गाउाँको मेनिाटो र्प.सी.सी. ढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

२९. नौवातडहवा र्पचिाटो ढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

३०. र्हन्दराजको गडहादेखी भैलभुजुा वोररङ्गसबम ढलान ३११५१. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 

३१. सहरी स्वास्थर् केन्द्रको भवन तनमाार्  ३११११. नेपाल सरकार - नगद अनदुान १०००००० 
  

कार्ाालर्को भनाइाः कोतभड १९ महामारीको कारर् उपरोक्त र्ोजनाहरू कार्ाान्वर्न गना नसर्कएको 
कार्ाालर्को भनाइ रहेको छ । 

 

10.  गि वषाको दार्र्त्व -आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) िमोम्जम चाल ुवषाको िजेटले 
नखाबने गरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अिस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र सबिम्न्धि कोष िथा लेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्िाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी िााँकीको तििरर् प्रमार्ीि गरी राख्नपुने व्र्िस्था छ 
। स्थानीर् िहले २०७५।७६ मा तितभन्न संस्था, उपभोक्ता सतमति, फमाहरूलाई रु. २७७२६२८।÷ 
भकु्तानी ददन िााँकी रहेको तििरर् राखी कार्ाालर् प्रमखुिाट प्रमाम्र्ि गराएको आधारमा र्ो वषा 
(२०७६।७७) को िजेटमा गि वषाको भकु्तानीको लातग िजेट व्र्िस्था नगरेको अिस्थामा समेि उक्त 
रकम भकु्तानी गरेको पाइर्ो । वार्षाक िजेटले नखाबने गरी र्ोजना एवं कार्ाक्रमको लातग सबझौिा गरेको 
कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन िााँकी रहेको देम्खएकोले वार्षाक िजेटले िहिुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि 
गरेको अिस्थामा िाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा हनुे गरी खचा नगना व्र्िस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

 

11.  चौमातसक पूाँजीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ िमोम्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ िमोम्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कार्ाक्रम िमोम्जम कार्ासबपादन सबपन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको म्स्थति देहार् िमोम्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउाँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देम्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

िजेट उपम्शषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 
चाल ुखचािफा  ३२२१३५७५८.५१ ७०६३६१९१.६९ ७६२३५०३५.१५ १७५४०९१४५.७ ८७२१२३२८.७ 

पूाँजीगि खचािफा  १४२१७५६६४.७४ ५२२२१९६. २१७५८९७२. ११५१९४४९६.७ ९१९५९१४९. 

जबमा ४६४३११४२३.२५ ७५८५८३८७.६९ ९७९९४००७.१५ २९०६०३६४२.४५ १७९१७१४७७.७ 

प्रतिशि १००.०० १६.३४ २१.११ ६२.५९ ३८.५९ 

पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार वार्षाक रु. ४६ करोड ४३ लाख ११ हजार तनकासा भएकोमा 
प्रथम चौमातसकमा रु.  ७ करोड ५८ लाख ५८अथााि १६.३४ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु. ९ करोड 
७९ लाख ९४ हजार,अथााि अथााि २१.११प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु. २९ करोड ६ लाख ४ 
हजारअथााि ६२.५९ प्रतिशि खचा गरेको देम्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु. १७ करोड 
९१ लाख ७१ हजार अथााि ३८.५९प्रतिशि खचा देम्खनलेु असारमा आएर खचाको चाप िढेको देम्खएकाले 
सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देम्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा 
हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

 

12.  

क्षरेगि िजेट र खचाको म्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक िजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि िजेट 
र खचाको म्स्थति देहार्अनसुार रहेको देम्खन्छ । 

मखुर् क्षरे वार्षाक वजेट खचा रकम कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक र्वकास 20140000.00 7015244.00 1.40 
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सामाम्जक क्षेर 563733853.30 276354461.40 55.27 

पूवााधार र्वकास क्षेर 262798838.63 108817824.74 21.76 

वािावरर् िथा र्वपद्वव्र्वस्थापन 4900000.00 1099800.00 0.22 

संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह 0.00 0.00 0.00 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 13857000.00 6318962.00 1.26 

कार्ासञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा 121161847.00 100422734.31 20.08 

जबमा 986591538.93 500029026.45  

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको िजेट मध्रे् सामाम्जक क्षेरमा सिैभन्दा िढी५५.२७ 
प्रतिशि रवािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापनमा सिै भन्दा घटी ०.२२  प्रतिशि रहेको छ । 

13.  

खचा तिश्लषेर्ाः पातलकाले र्सवषा कुल आम्न्िरक आर्िाट रु. ११८११८४८३।२७(आम्न्िरक आर्, 
१४४४१७६६।५० म्जसस रोर्ल्टी र मालपोि रू. २६७६२११६।१४, गि वषाको मौज्दाि रू. 
७६९१४६००।६३) राजस्व िााँडफााँड र अनदुानिाट रू. ४१४६५६४८३।- समेि रु. 
५३२७७४९६।२७ आबदानी भएकोमा चाल ु िफा  रु.३२२१३५७५८।५१ र पूाँजीगि िफा  
रु१४२१७५६६४।७४ र समेि रु. ४६४३११४२३।२५ खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक 
आर्को मार र्हस्सा ३.११ प्रतिशि रहेको छ । र्सवषा पदातधकारी सतुिधामा रू. ११६३०६२६।÷खचा 
भएको छ जनु आन्िररक आर्को ८०.५३ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सिै अनदुान र 
राजस्व िााँडफााँडको रकमिाट ६९.३८ प्रतिशि चाल ु र ३०.६२ प्रतिशिमार पूाँजीगि तनमाार्मा खचा 
भएको देम्खन्छ । र्सिाट पातलकाहरूले र्वकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्रू्न खचा गरी प्रशासतनक 
कार्ामा िढी खचा गरेको देम्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व िााँडफााँडको 
रकम अतधकरुपमा र्वकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

14.  

लक्ष्र् प्रगति :कार्ाालर्ले चौमातसक र वार्षाक स्िरको प्रगति र्ववरर् िनाई पेश गनुापनेमा पातलकाले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, म्जल्ला िथा केन्द्रीर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म िमोम्जमको ढााँचामा चौमातसक 
प्रगति र्ववरर् िर्ार गरेको देम्खएन । िजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढााँचामा वार्षाक प्रगति िर्ार 
नगने पदातधकारीलाइा म्जबमेवार िनाउन ुपदाछ । 

 

 

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति म्स्थति 

शून्र् प्रगति 

२५%सबम 
प्रगति 

५०% सबम 
प्रगति 

७५% सबम प्रगति 

कार्ाक्रम संखर्ा ४४० २६८ 

   

 

 

15.  ठेक्का व्र्वस्थापनाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २०(३) अनसुार लागि अनमुान िर्ार 
गने, ठेक्का सबझौिा गने कार्ा प्रथम चौमातसक तभर गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्को र्ो वषा वोलपर 
िथा तसलवन्दी दरभाउ परको माध्र्मिाट  ४० वटा ठेक्का सबझौिा गरेकोमा दोस्रो चौमातसकमा ४ वटा 
र िेश्रो चौमातसकमा ३६ वटा ठेक्का सबझौिा गरेको छ । तनर्मावलीले गरेको व्र्वस्था वमोम्जम िोर्कएको 
समर्ावधी तभर ठेक्का वन्दोवस्ि नगरी अम्न्िम चौमातसकमा मार ९० प्रतिशि ठेक्का सबझौिा गरी प्रगति 
देखाउने गरेको छ । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार सबपूर्ा कार्ा गनुा पनेमा सो वमोम्जम गरेको पाइएन । 
तनर्मको पालना हनु ुपदाछ । 

 

16.  ठेक्काको र्ववरर्– तनमाार् कार्ाको र्वस्ििृ अतभलेखांकनका लातग प्रर्ोग गररने ठेक्का सबिन्धी गोश्वरा लगि 
(म.ले.प.फा.नं. ५०७) अतभलेख राम्खएमा कुल गनुापने, हालसबम भएको कामको पररमार् र मूल्र् सम्जलै 
जानकारी हनु,े कार्ा सबपादन जमानि, पेश्की तलन पेश गरेको िैंक ग्र्ारेण्टीको अवस्था, काम सबपन्न गनुापने 
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तमति, भेररएसन आददको जानकारी हनुे हनु्छ । कार्ाालर्ले उक्त प्रर्ोजनका लातग अतभलेख राखेको   
देम्खएन । अिाः स्वीकृि ढााँचा अनसुार सिै र्ववरर् खलु्ने गरी अद्यावतधक िनाई राख्नपुदाछ । 
 

संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन 
 

17.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ िमोम्जम 
स्थानीर् िहको कार्ािोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्का आधारमा स्थानीर् िहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि ५८ जना दरिन्दी स्वीकृि 
रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सबम प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि २१ जना पदपूिी भएको देम्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका शाखा 
अतधकृि ३ जना, तस.तड.इ. १ जना, इम्न्जतनर्र २ जना, आलेप अतधकृि १ जना, प्रार्वतधक सहार्क 
म्शक्षा १ जना, लेखापाल १ जना, रेन्जर १ जना, नार्व सबु्िा १२ जना लगार्िका पदहरू ररक्त रहेका 
छन ्। दरिन्दी िमोम्जम जनशम्क्तको पूर्ािा नहुाँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको 
समग्र कार्ा सबपादनमा असर परेको म्स्थति छ । ररक्त पदहरू पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी िनाउनपुदाछ 
। 

 

18.  कमाचारी करार– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्ािोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
र सेवा करारिाट तलईने कमाचारीको दरिन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरिन्दी सजृना गना नसर्कने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन् न पदमा २६ जना कमाचारीहरू करारमा राम्ख रु. ६४१३६३०।– 
खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमोम्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, 
पलबिर, इलेम्क्टतसर्न, चौर्कदार, मातल, िगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था 
गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेम्खि पद वाहेक स्वास्थर् िफा  ५ जना, प्रार्वतधक िफा  ४ जना 
समेि ९ जना करार तनर्मु्क्त गरी वषाभरीमा रु. ३०८७८९०।– भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देम्खएको रु 

2376030.00 

19.  कल्र्ार् कोष– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ िमोम्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरिन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलििाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम िरािरले हनु आउने रकम थप गरी जबमा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
र्स वषा र्वत्तीर् समानीकरर्िाट कमाचारी कल्र्ार् कोषमा रु. ३०००००।÷ ट्रान्सफर गरेको छ । िर 
उक्त कोषको संचालन सबिन्धी पातलकािाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देम्खएन । र्सरी कानूनको 
व्र्वस्था नगरी पातलका अनदुानिाट सोझैकमाचारी कल्र्ार् कोषमा रकम ट्रान्सफर गना तमल्ने नदेम्खएकाले 
उक्त रकम र्फिाा तलई स्थानीर् िहको सम्ञ्चि कोषमा दाम्खला हनुपुने रु. 

300000.00 

20.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता -स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) िमोम्जम स्थानीर् 
सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सबिम्न्ध आधारभूि तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् 
काननु िमोम्जम हनुे, दफा ८६ (२) िमोम्जम अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले िनाएको काननु िमोम्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा संचालन तनदेम्शकाको पररच्छेद ७ को ७.४.१ िमोम्जम 
अतिररक्त समर् र तिदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्िाट नबसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी 
ददनपुने र ७.४.१ को (५) िमोम्जम प्रोत्साहन भत्ता खुवाउन समेि अथा मन्रालर्िाट स्वीकृति तलनपुने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून निनाई र्ो वषा प्रोत्साहन भत्ता रू. १९९७५४६.०० खचा गरेको 
कारर् आतथाक व्र्र्भार िढ्न गएको रु. 

1997546.00 
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21.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन :स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
िमोम्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुापने 
िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैम्क्षक, 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 सबिन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड 
िनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देम्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप 
सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतूमका खेल्ने हुाँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ु
आवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा राम्खएका र्ोजना, िजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उम्चि साथाकिा 
नपाउने हुाँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

22.  वडा सम्चवको पदपूतिा :पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्िाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सम्चवको दरिन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् िमोम्जम छ । ररक्त पदहरूको पदपूतिा गनुापदाछ 
। 

 

 

वडा संखर्ा वड सम्चवको दरिन्दी वडा सम्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सम्चव 

१३ १३ ६ ७  

 

23.  सेवाप्रवाहको म्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेम्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड िनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार १६ वटा ऐन, ११ वटा 
तनर्मावली र १५ िटा कार्ातितध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकािाट 
नागररकिा तसफाररस १८२७ वटा, घर िाटो तसफfररस २४ वटा, नािा प्रमाम्र्ि ५४६ वटा, जन्म मतृ्र् ु
दिाा ३१८६ वटा र अन्र् तसफाररस २५५२ वटा गरेको र्ववरर् प्राप्त भएको छ । पातलकाले पूवााधार 
र्वकासमा ३०.६२ प्रतिशि िजेट खचा गरेको भएपतन कालोपरे सडक तनमाार्, कालोपरे सडक ममाि, 
ग्राभेल सडक तनमाार्को भौतिक प्रगतिको र्ववरर् अध्र्ावतधक गरेको छैन ।स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ अनसुार पातलकािाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पम्िकरर् िाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा 
सन्िोषजनक देम्खएन । 

 

24.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न: स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ िमोम्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना िनाउाँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप् ि हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट गरी 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभािाट स्वीकृि वार्षाक नगर र्वकास र्ोजना २०७६÷७७को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न िजेट भएका र लागि प्रभावी 
हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार छन ्
।  
रु १ लाख 
सबम 

रु १ लाख देम्ख २ 
लाखसबम 

रु २ लाखदेम्ख ५ 
लाखसबमका 

रु ५लाख देम्ख १० 
लाखसबमका 

रु १० लाखभन्दा 
िढीको जबमा 

१२१ १४० २०४ १०७ ११ ५८३ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु १ लाख देम्ख १० लाख सबमका जबमा ४६२ वटा र्ोजना 
संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार १२१ वटा र्ोजनाहरू रहेका छन ्। त्र्सैले साना 
रकमका धेरै र्ोजनाहरू संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशम्क्त वषै भरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, 

संचातलि र्ोजनािाट चाल ु प्रकृम्त्तका कार्ामा िढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको 
गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 
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कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न 

 

25.  कानून र सञ्चालन म्स्थति– स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेम्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड 
िनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् 
मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्िाट ३० नमूना कानूनहरू िनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले 
हालसबम १६ वटा ऐन, ११वटा तनर्मावली, १५ कार्ार्वतध लगार्ि ४२ वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले ४२ वटा कानूनहरू तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकािाट स्वीकृि 
गरेिा पतन ९ वटा कानूनहरू राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथा उक्त कानूनहरू राजपरमा प्रकाशन 
गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

26.  तनदेम्शका िथा मापदण्डाः स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा नगरपातलकाले 
आफ्नो क्षेरातधकारतभरको र्वषर्मा ऐन, तनर्म, तनदेम्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड िनाउन सक्ने उल्लेख छ 
। नगरपातलककाले कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा अन्र् लाभग्राही समहुलाई सचेिना, क्षमिा र्वकास, सीप 
र्वकास आददसाँग सबिम्न्धि िातलम, गोष्ठी अतभमखुीकरर् लगार्िको कार्ाक्रम सञ्चालनको लातग तनदेम्शका 
िजुामा गरी लागू गरेको छैन । र्सले गदाा कार्ाक्रम सञ्चालनमा म्जबमेवारी, जवाफदेही, खचा प्रर्क्रर्ा िथा 
मापदण्डमा समानिा आउन सक्ने देम्खएन । नगरपातलकाले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सबिन्धी तनदेम्शका 
िजुामा गरी कार्ाक्रम सञ्चालन गनुापदाछ । 

 नगरपातलकाले कृर्ष औजार, ह्याण्ड पबप, तसंचाइ िोर जडान,फलफुल र्वरुवा, मौरीघार लगार्िका 
सामग्री र्विरर् िथा फलफुल नसारी अनदुान लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गदाा सरोकारवालाहरूलाई 
सूचना प्रवाह, प्रस्िाव/माग संकलन, लाभग्राही छनौट र र्विरर् सबिन्धी प्रकृर्ा एवं मापदण्ड िजुामा नगरेकोले 
आम नागररकको पहुाँच सतुनम्िि र पारदशी भएको पाइएन । र्सले गदाा नगरपातलकाले र्विरर् गरेको 
सामग्री िथा अनदुान न्र्ार्ोम्चि छ भन् ने आधार देम्खएन । र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

 

27.  न्र्ार्र्क सतमति– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देम्ख ५३ सबम न्र्ार्र्क सतमतिको 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सबपादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिवषा फर्छ्र्र्ौट वा कारिाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन िााँकी २६ र र्ो वषा 
थप भएको २४ गरी कुल ५० र्ववाद दिाा भएकोमा १९ वटा मार फर्छ्र्र्ौट भई ३१ िााँकी देम्खन्छ । 
न्र्ार् सबपादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको बर्ादतभर फर्छ्र्र्ौट वा कारिाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ 
। 

 

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

 

29.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं 
आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वम्स्थि गराउन आम्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने व्र्िस्था 
भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा 
आतथाक कारोवार अव्र्वम्स्थि भई र्वत्तीर् जोम्खम वढ्ने संभावना रहन्छ । िसथा र्स नगरपातलकाले 
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आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोम्खम न्रू्नीकरर् गने 
िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 
 

पदातधकारी सरु्वधा 
 

30.  पदातधकारी सरु्वधा– लमु्बिनी प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सबिन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफुतनवााम्चि भई अनसूुची–१ 
िमोम्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारिाही शरुु गरेको तमति देम्ख मातसक 
सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सबमानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे िाट लागू 
हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरू खारेज गररएको छ । जसअनसुार लमु्बिनी प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी 
तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सबिन्धी ऐनको अनूसूम्च १(क),१(ख),१(ग) 
मा उल्लेख भएको सरु्वधामार ददन तमल्ने देम्खन्छ । जसिाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूले मातसक 
पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देम्खदैन । िर पातलकाले पदातधकारीको साउन देम्ख असोज सबम 
मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनबनानसुार रु२५८६००० खचा लेखेको देम्खन्छ । 

 

 

तस.नं. र्ववरर् प्रमखु उपप्रमखु वडा अध्र्क्ष १३ कार्ापातलका सदस्र् 

८ 

सभाका सदस्र् ४६ 
जना 

कुल खचा 

१ मातसक सरु्वधा ३५००० ३०००० २५००० १३००० ८००० २५८६०००  

 

31.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा :नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गााँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सबिन्धमा प्रदेश कानूनिमोम्जम हनुे ब्र्वस्था अनसुार लमु्बिनी प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको सरु्वधा सबिन्धी ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकािाट देहार् िमोम्जम रु११६३६०००।÷ सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको 
छ । 

 

 तस.नं 

र्ववरर् 
प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष 
१३ जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् ८ जना 

सभाका 
सदस्र् ४६ 

जना 

जबमा 
९ मर्हना 

१ िैठक भत्ता ३००० ३००० ३००० ३०००   १२००० 

२ सवारी इन्धन १२००० १२०००       २४००० 

३ र्ािार्ाि सरु्वधा १२००० १२००० १२००० ७००० ३५०० ४६५०० 

४ पसु्िक,परीका, 
ईन्टरनेट 

५००० ५००० ४००० ३००० २००० १९००० 

५ टेतलफोन मोिाइल 
रचाजा ४००० ४००० ४००० ३००० २५०० १७५०० 

६ अतितथ सत्कार ७००० ६००० ६००० ० ० १९००० 

७ खानेपानी िथा 
सरसफाई 

५००० ५००० ० ० ० १०००० 

८ ममाि संबभार र र्वद्यिु 
उजाा  ५००० ५००० 

      १०००० 

८ चाडपवा खचा       

९ दैतनक भ्रमर् भत्ता ० ० ० ० ० ० 

१० र्वदेश भ्रमर् गदााको 
दैतनक भत्ता  ० ० ० ० ० ० 

११ र्ारा तिमा ० ० ० ० ० ० 

जबमा ४९२००० ६३९००० ४५३६००० १५४६००० ४४२३००० ११६३६०००  
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32.  खाना िथा र्वर्वध खचा– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ िमोम्जम व्र्र्को िजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औम्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ  िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.६१६८८१६।- खचा गरेको छ । 

 

33.  आतथाक सहार्िा– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमिाट आतथाक सहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देम्खंदैन । िर पातलकाले र्स 
वषा  रु. १५५३९११।- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ । आतथाक सहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ । 

 

34.  भ्रमर् खचा : लमु्बिनी प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सबिन्धी 
ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ िमोम्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देम्खएका व्र्होराहरू देहार् िमोम्जम छन.्  

• अतधकांश भ्रमर्को उद्देश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनम्िि हनुे 
र्वश् वसनीर् आधार नदेम्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सबिन्धी एकीकृि 
र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पश् चाि िोर्कए िमोम्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरू पातलका वा कार्ाालर्साँग असबिम्न्धि नगर/गााँउपातलका गएको जनाई सो वापिको 
खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

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

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उद्देश्र् िेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी गरेको 
अवस्थािाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सबभावना देम्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको 
पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने 
पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

 
 

अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग 

 

35.  अनदुान र्फिाा– संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध िमोम्जम िी तनकार्िाट स्थानीर् िहमा 
प्राप्त हनुे  समानीकरर् वाहेकका अनदुान खचा नभई िााँकी रहेको अवस्थामा सबिम्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्िमोम्जमको अनदुान खचा नभई िााँकी रहेको रकम सबिम्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु 
५२४५९९४३ तमति २०७७।३।३१ मा र्वतभन् न भौचरिाट र्फिाा गरेको छ । 

  

अनदुान प्रदान 
गने तनकार् 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खचा रकम िााँकी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  245126000 214965350 30160650 

 र्वषेश 10000000 2553460 7446540 

 समपरुक 0 0 0 

 अन्र् 3412000 3412000 
 

प्रदेश सरकार शसिा  11000000 5268892 5731108 

 र्वषेश 7000000 1794999 5205001 
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 समपरुक 20000000 16083356 3916644 

 अन्र् 0 0  

 जबमा 296538000.00 244078057.00 52459943.00  
36.  पूाँजीगि िजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचा– पूाँजी सजृना नहनुे खालका र्विरर्मूखी खचालाई तनरुत्सार्हि गदै 

स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूाँजीको तनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजाना हनुे गरी र्ोजना 
छनौट िथा कार्ाान्वर्न गनुापने कार्ाक्रम छनौट गरी पूाँजीगि शीषाकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको 
उच्चिम प्रर्ोग गनुापदाछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पूाँजी तनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा 
वृर्र्द् नगने र्कतसमका देहार् अनसुारका खचा पूाँजीगि शीषाकिाट रु.१५१५०० भकु्तानी ददएको पाईर्ो । 

 

 

भौ.नं. तमि भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

20-2076/9/2 शेषराम र्ादव र्वपद् व्र्वस्थापन सतमिको िैठक 110000.00 

25-2076/9/2 ओम प्रकाश तरपाठी मेलतमलाप किााको भत्ता 29000.00 

54-2076/9/2 ओम प्रकाश तरपाठी मेलतमलाप किााको भत्ता 12500.00 

जबमा 151500.00 

र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

37.  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 देम्खदैन । िर नगरपातलकाले 
र्स वषा कुल १०५०००।÷ लाख  उत्सव महोत्सव,  धातमाक, सामाम्जक, सााँस्कृतिक प्रकृतिका कार्ामा रु. 
५०००।÷ खचा गरेको छ । 

 

38.  वार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको सीमाभन्दा 
िढी रकमको खररद गदाा िोर्कए िमोम्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने 
ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा 
िढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले वार्षाक १० लाखभन्दा िढीको खररद गदाा वार्षाक 
खररद र्ोजना िनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन् न शीषाक अन्िगाि वार्षाक रु. १४ करोड 
२१ लाख ७६ हजार पूाँजीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद 
तनर्मावली निनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म िमोम्जम वार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना निनाई 
खररद कार्ा गरेको देम्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली िमोम्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना िनाई 
व्र्वम्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

39.  सवारी साधन खररद– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आबदानीिाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा िजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सबपम्त्त हस्िान्िरर् 
सबिन्धी तनदेम्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नपेाल सरकारिाट उपलब्ध गराइएको िजेट 
िथा स्रोि साधनिाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाइने व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप् ि र्ववरर् अनसुार पातलकाले ३ थान मोटरसाइकल खररदमा रु. 
७७८५००।÷ िजेटिाट खचा गरेको छ ।सवारी साधन िथा भारी उपकरर् सञ् चालन सबिन्धी दीघाकालीन 
नीति िजुामा गरी सवारी साधन उपर्ोग गनुा पदाछ । 

 

 

कर दस्िरु एवं आन्िररक आर् 

 

40.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ िमोम्जम स्रोि अनमुान िथा िजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप् ि हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ 
। पातलकाले पेश गरेको आर्व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोिकर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
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अनमुातनि रु. १ करोड ५० हजार प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु. 
१४४४१७६६.४० अथााि अनमुान भन्दा ४४ प्रतिशि िढी आर् प्राप् ि गरेको छ । आबदानीका अन्र् 
स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक िनाई आर् आजान िरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन 
आवश्र्क देम्खएको छ । 

41.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ िमोम्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप् ि हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानिाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक आर्को 
म्स्थति देहार् िमोम्जम छ । 

केन्द्रीर् अनदुानिाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

244078057.00 14441776.40 ५.९२ 
उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानिाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा ५.९२ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् िरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देम्खन्छ ।  

 

42.  कर िथा शलु्क असलुी -स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सबपम्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र असलुी म्स्थति तनबनानसुार रहेको देम्खन्छ । 

आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सबपम्त्त कर र घरजग्गा कर 0 0 
0.00 

घरजग्गा वहाल कर 800000.00 343267.08 
42.91 

व्र्वसार् कर 650000.00 0 
0.00 

वहाल र्वरौटी शलु्क 1500000.00 0 
0.00 

भतूमकर/मालपोि 2500000.00 12418534.00 
496.74 

नक्शा पास दस्िरु 1500000.00 380272.32 
25.35 

तसफाररस दस्िरु 1200000.00 171447.00 
14.29 

र्ािार्ाि क्षेरको आबदानी 300000.00 0 
0.00 

अन्र् प्रशासतनक सेवा शलु्क 500000.00 766.00 
0.15 

अन्र् 1100000 1127480.10 
102.50 

जबमा 10050000.00 14441776.40 143.70 

पातलका तभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्र्वम्स्थि नरहेको एवं िझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर 
एवं शलु्क िझु्ने पररपाटी रहेकोले उम्ल्लम्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्न ेअवस्था देम्खएन ।िसथा आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

43.  स्थानीर् िहरूको र्वभाज्र् कोष– प्रदेशहरूको आन्िररक आर् व्र्ावस्थापन गना िनेको कर िथा गैरकर 
राजस्व सबिन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा, तगट्टी, िालवुा, दहत्तर िहत्तर शलु्क मानोरिन कर 
लागिका शलु्क िथा करको सङ्कलनिाट उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रतिशिले हनुे रकम स्थानीर्िहले 
स्थानीर् सम्ञ्चि कोषमा राखी चातलस प्रतिशिले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सम्ञ्चि कोषमा जबमा गनुापने 
व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले िाडफााँड गनुापने तिभाज्र्कोषको र्हसाि राखेका छैनन । जसिाट अतिररक्त 
तिज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थााथ असलुीका अतभलेख नहदुा तिभाज्र्कोषको िारेमा र्कीन हनु सर्कएन । 
अतभलेख  प्रर्ाली व्र्वम्स्थि गरी तिभाज्र्कोषको रकम िाडफाड गनुापदाछ । 
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44.  राजस्व वााँडफााँड- स्थानीर् िहले आतथाक ऐन िमोम्जम असलु गरेको देहार् अनसुारको रकम राजस्व 
वााँडफााँड गनुापनेमा नगरेको वा घटी िााँडफााँड गरेको पाइएकोले तनबनानसुारको रकम सबिम्न्धि तनकार्लाई 
िााँडफााँड गरी पठाउन ुपने रु 

62000.00 

 आर् शीषाक संकतलि रकम प्रदेशलाई पठाउन ु पने 
प्रतिशि 

पठाएको 
रकम 

पठाउन िााँकी 
रकम 

र्वज्ञापन कर 155000 40 0 62000   

45.  राजस्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने म्जबमेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकािाट रतसद ठेलीहरू छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देम्खएन । अम्घल्लो आ.व.को िााँकी रतसद समेि 
एकीन गना सर्कएन । कार्ाालर्िाट सिै वडाहरूमा पतन स्वचातलि प्रर्ाली जडान गरी राजस्व संकलन 
गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्म्क्तहरूले छुटै्ट रतसद छपाउने जोम्खम र्वद्यमान 
रहन्छ । र्सको सबिन्धमा िहााँ कार्ाालर्िाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिाः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद 
तनर्न्रर् िथा राजस्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सबिन्धमा र्वशेष ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने 
देम्खर्ो । 

 

46.  पातलकाको आ व २०७६।७७ मा वडाहरूिाट संकतलि मालपोि तसफाररस दस्िरु नगदी आबदानी राजस्व 
प्राप्त भएिापतन िैक दाम्खला गरेको देम्खएन । संकतलि राजस्व तनर्मानसुार संम्चिकोषमा दाम्खला नगने 
वडामा कार्ारि देहार्का कमाचारीलाइा म्जबमेवार िनाइ हजाना सर्हि असूल गनुापने रु 53491.90 

 वडा  नगदी राजस्व 
प्राप्ती 

िैंक िााँकी हजाना असलु हनु ुपने कैर्फर्ि 

1, 2 b]jfgGb rf}w/L 
442817 430899 11918 1191.8 13109.8 

a}+s ef}r/ le8\g 

g;s]sf] 

12 czf]s s'df/ 

xl/hg 
286538 257877 28661 2866.1 31527.1 

a}+s ef}r/ le8\g 

g;s]sf] 

13 czf]s s'df/ 

xl/hg 
15455 7405 8050 805 8855 

a}+s ef}r/ le8\g 

g;s]sf] 

hDdf 165646 16564.6 53491.9  
 

 

 

47.  वडा कार्ाालर्हरूको राजस्व दाम्खलामा जररवानााः प्रदेश आतथाक कार्ार्वतध ऐन, २०७४ को दफा २४( 
२) मा १० ददनसबम १० प्रतिशि १० ददन भन्दा िढी र्ढला गरेमा १० मार जररवाना र र्वभागीर् 
कारवाही गने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले मािहिका वडाहरूवाट देहार् अनसुार र्ढला गरी मालपोि  
तसफाररस दस्िरु,दण्ड जररवाना, जन्मदिाा, मतु्र्दुिाा लगार्िको शलु्क असलु गरेकोमा ऐनमा िोर्कए भन्दा 
र्ढला गरी दाम्खला गरेकोमा जररवाना असलु गरेको देम्खएन । कार्ाालर्ले छलफलको क्रममा कमाचारी 
अभाव भई वडा कार्ाालर्हरूमा वडा सम्चव खटाउन नसर्कएको र कार्ाालर् सहार्कले कार्ा गनुा पने भई 
समर्मा दाम्खला गना नसकेको जानकारी गराएको छ । अिाः उल्लेम्खि ऐनको व्र्वस्था अनसुार असलु 
गनपुने देम्खएको रु.  96119.00 
 j8f  g  j8f ;lrjsf] 

gfd  

cfo cjlw   s'n /fhZj  a}s bflvnf ldlt l9nf lbg hl/jfgf  

 
 
 
1 
  

j8f g++ ! / @ 

b]jfgGb 

rf}w/L 

>fj0f 
47226 2076.09.08 127 4723 

efb| 
79578 2076.09.08 97 

7958 

cflZjg 
50378 2076.09.08 67 5038 

sflt{s 
31969 2076.09.08 37 3197 

d+l;/ 
44153 2076.09.08 7 4415 

df3 
62736 2077.03.05 124 6274 
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kmfu'g 
45444 2077.03.31 120 4544 

 
जम्मा 36149 

 
 
 
२ 

j8f g++ ( 

/fd cg'h 

s'dL{ 

>fj0f 
30963 2076.06.05 35 

3096 

efb| 
29455 2077.03.08 277 2946 

cflZjg 
15701 2077.03.08 247 1570 

sflt{s 
16787 2077.03.08 217 1679 

d+l;/ 
16434 2077.03.08 187 1643 

kf}if 
20716 2077.03.31 180 2072 

df3 
17910 2077.03.32 150 1791 

kmfu'g 
20497 2077.03.33 120 2050 

  जबमा 16846 
१२ अशेक 

कुमार 
हररजन 
वडा नं 
१२ 

>fj0f 
45653 077.08.18 108 4565 

efb| 
38402 077.08.19 108 3840 

cflZjg 
36039 2077.10.17 108 3604 

sflt{s 
22861 2077.10.17 78 2286 

d+l;/ 
30462 2077.10.17 57 3046 

kf}if 
21703 2077.11.20 50 2170 

df3 
39912 2077.03.29 150 3991 

kmfu'g 
25509 2077.03.29 120 

2551 

  जबमा 
26054 

 
 
 
 
 
 
13 

अशेक 
कुमार 
हररजन 
१३ 

>fj0f 
8129 2077.08.07 108 812.9 

efb| 
35712 2077.08.08 108 3571 

cflZjg 
15226 2077.10.20 108 1523 

sflt{s 
31043 2077.10.20 78 3104 

d+l;/ 
14845 2077.10.20 57 1485 

kf}if 
24172 2077.11.20 50 2417 

df3 
23967 2077.03.29 150 2397 

kmfu'g 
17608 2077.03.30 120 1761 

जम्मा 
17070 

कार्ाालर्ले सबपूर्ा वडा कार्ाालर्हरूले प्राप्त गरेको आन्िररक राजस्व रकम र िैकमा दाम्खला गरेको 
र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

48.  सवारी कर :स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए िमोम्जम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सिै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए िमोम्जम सवारी कर रू. ३०००००।÷ उठाउने लक्ष्र् राखेको भएपतन उठाएको छैन । 
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हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभािकारी िनाउने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान 
जान ुपदाछ । 

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

 

50.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्म्क्तिाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा पातलकाले 
व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु ५८८०७५। कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर 
रहेका व्र्वसार्ीहरूको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसिाट पातलकाले संकलन गरेको व्र्वसार् 
कर र्थाथा मान् न सक्ने अवस्था छैन । िसथा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा रहेका सबपूर्ा 
व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

 

उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा 
 

51.  प्रार्वतधक तिल र कार्ा सबपन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सबझौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तिल वा अन्र् कुनै तिल तिजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजााँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासबपादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था 
रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूिाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तिलहरूमा लागि अनमुान र वास्िर्वक 
कामको मूल्र्ाङ्कनमा िरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देम्खन्छ । लागि अनमुान िरावर नै मूल्र्ाङ्कन 
भएको देम्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सबिन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था देम्खएन । 
प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सबपन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सबपन्न गनुापने तमति र कार्ा सबपन्न भएको तमति 
लगार्िका इम्न्जतनर्ररङ नबसा अनसुार तिलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाइएन । र्सले गदाा 
कुन काम कर्हले सबपन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सबपन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्कीन हनु नसर्कएको 
हुाँदा प्रार्वतधकले इम्न्जतनर्ररङ नबसा अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तिल िनाउाँदा नापजााँचलाई वास्िर्वक 
कार्ासबपादनमा आधाररि िनाउनपुदाछ । 

 

52.  लागि सहभातगिा— पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा िाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सबिम्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दाम्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार उपभोक्ता 
सतमतिसाँग र्ोजना सबझौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान 
िर्ार गरेको देम्खएन ्। अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ। 

 

53.  हेभी इम्क्वपमेण्टको प्रर्ोग— सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्िाट सञ्चातलि हनुे तनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, 
ग्रडेर जस्िा हेभी मेम्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतििन्धात्मक वाक्र्ांशमा 
लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेम्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी उल्लेख भएको 
रहेछ भने सबिम्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्िाट सहमति तलई त्र्स्िा मेम्शन प्रर्ोग 
गना सर्कने उल्लेख छ । पातलका अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा स्िरोन्नतिसाँग सबिम्न्धि 
र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेम्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था िमोम्जम सबिम्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्िाट 
सहमति तलएको पाइएन । तनर्मािलीको ब्र्िस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
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54.  जर्टलसंरचना तनमाार्– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरूलाई 
मेम्शन, औजार उपकरर्हरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको म्जबमेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ 
। पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड टंकी, तनमाार्, ग्रामीर् 
र्वद्यिुीकरर् लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता 
सतमतिहरू माफा ि ्गराउने गरेको देम्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमािाट 
िोलपर प्रतिस्पधाा माफा ि गराउन उपर्कु्त हनुे देम्खन्छ ।तनर्मािलीको ब्र्िस्था अनरुुप कार्ा गराउन ु
पदाछ । 

 

55.  दररेट भन्दा िढी भकु्तानीाः ११८–२०७७।३।३१ रूपन्देही म्जल्लाको ज्र्ालादर िथा तनमाार् 
सामग्रीहरूको स्वीकृि म्जल्लादररेट अनसुार ह्यमुपाइपको मूल्र् देहार् अनसुार रहेकोमा गौिम िरु्द् ह्यमु 
पाइप उद्योग िथा सप्लार्सा प्रा.तल. िाट खररद गदाा म्जल्ला दररेट भन्दा िढी लागि अनमुान िर्ार गरी  
भकु्तानी गरेकोले देहार् अनसुार असलु गनुा पने रू. 

63167.00 
 

साइज पररमार् 
म्जल्ला 
दररेट 

खररद 
मूल्र् 

िढी 
रकम 

मू.अ.कर समेििढी 
रकम 

NP3 ह्यमुपाइप ३० से.मी. (२.५ 
तमटर) 

3 3764 4100 336 

2847.60 

NP3 ह्यमुपाइप ४५ से.मी. (२.५ 
तमटर) 

16 5516 6012 496 

22419.20 

NP3 ह्यमुपाइप ६० से.मी. (२.५ 
तमटर) 

14 7400 8040 640 

10124.80 

NP3 ह्यमुपाइप ९० से.मी. (२.५ 
तमटर) 

8 13651 14880 1229 

27775.40 

जबमा 63167.00  

 

 

सशिा कार्ाक्रमिफा  
 

56.  म्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा -स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूमा दरिन्दी अनसुार 
म्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ३७ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरूको म्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा 
तनबनानसुार रहेको देम्खन्छ ।  

 

 

तस.नं. र्वधालर्को नाम म्शक्षक 
दरिन्दी 

पदपूतिा पदपूतिा मध्रे् 
करार 

र्वधाथी 
संखर्ा 

१ िेनहुवा सामदुार्क माध्र्तमक र्वद्यालर् २२ २२ १७ १५९९ 

२ मतसनािािा नरेन्द्रपरी मा र्व १२ १० ६ ९४२ 

३ िलरामपरु माध्र्तमक र्वद्यालर् १३ १२ ५ ११६० 

४ करमहवा माध्र्तमक र्वद्यार्ल १४ १३ ६ ८६८ 

५ खदुािागर माध्र्तमक र्वद्यालर् १५ १५ १० १२४१ 

६ िरु्द् आदाश माध्र्तमक र्वद्यालर् १३ १२ २ १११४ 

७ मधवुतन माध्र्तमक र्वद्यालर् ८ ८ ६ २८३ 

८ आमा माध्र्तमक र्वद्यालर् १३ १३ ९ ८३२ 

९ भगवानपरु आधारभिू र्वद्यालर् ११ ११ ४ ४९४ 

१० गौिम िरु्द् आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ २ २७७ 

११ रामजानकी आधारभिूर्वद्यालर् ५ ५ ४ ४२६ 

१२ िरकुलहवा आधारभिू र्वद्यालर् ६ ५ ४ ३४६ 
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१३ अतधर्ारी आधारभिू र्वद्यालर् ८ ८ ० ३९५ 

१४ लमु्बिनी आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ १ १९९ 

१५ जनिा आधारभिू र्वद्यालर् ३ ३ २ २०९ 

१६ सरस्विी आधारभिू र्वद्यालर् ६ ६ ३ ४६६ 

१७ कारीदह आधारभिू र्वद्यालर् ७ ६ ६ ५३४ 

१८ िाल ज्र्ोति आधारभिू र्वद्यालर् ४ ३ ३ २४२ 

१९ म्शव शम्क्त आधारभिू र्वद्यालर् १ ० ० १५६ 

२० ज्ञानकुि आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ ३ ३२६ 

२१ नेपाल रार्िर् आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ २ १५१ 

२२ पडररर्ा आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ १ १५७ 

२३ मार्ा देवी आधारभिू र्वद्यालर् ३ ३ २ २३३ 

२४ अमारी आधारभिू र्वद्यालर् ५ ५ ३ ३४१ 

२५ तसर्द्ाथा आधारभिू र्वद्यालर् २ २ १ १६६ 

२६ ददव्र् ज्र्ोति आधारभिू र्वद्यालर् १ १ ० २४७ 

२७ लमु्बिनी ज्ञानप्रभा आधारभिू र्वद्यालर् ० ० ० २१९ 

२८ सरस्विी आधारभिू र्वद्यालर् २ २ १ १३९ 

२९ दगुाा आधारभिू र्वद्यालर् ४ ४ १ २५० 

३० िरु्द् आधारभिू र्वद्यालर् ५ ४ ४ ४०५ 

३१ रामजानकी आधारभिू र्वद्यालर् ३ ३ २ ३२२ 

३२ गरे्श आधारभिू र्वद्यालर् २ २ १ २६४ 

३३ मदरसा अरर्वर्ा इिनकैइम अल जौम्जर्ा १ १ १ १६० 

३४ मदरसा जातमर्िलु इस्लाह १ १ १ ४०९ 

३५ मदरसा मका जतु्तातलम वद्यावा 
अलइस्लातमर्ा 

१ १ १ ४०६ 

३६ अल मदरस्िलु अरर्वर्ा अलसम्ल्फर् १ १ १ ३०५ 

३७ मदरसा इस्लातमर् तमसिाहलु ओलूम १ १ १ १६८ 

दरिन्दी िमोम्जम म्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 
57.  कार्ाालर्ले र्वद्यालर्गि रुपमा म्शक्षकहरूको स्वीकृि दरिन्दी र्ववरर् र कार्ारि म्शक्षकहरूको र्ववरर् 

अद्यावतधक गरी राख न ुपदाछ । कार्ाालर्ले म्शक्षकहरूको आन्िररक सरुवा िथा काजमा खटाए नखटाएको  
र्ववरर् अद्यावतधक गनुापदाछ । र्स्िो र्ववरर् तिना िलि भत्ता तनकासा हुाँदा स्वीकृि दरिन्दी भन्दा िढी 
तनकासा हनु सक्न,े कुनै र्वद्यालर्मा म्शक्षकहरूको चाप हनुे िथा कुनैमा म्शक्षकहरूको अभाव हनु सक्न े
हुाँदा कार्ाालर्ले म्शक्षकहरूको र्वधालर्गि दरिन्दी, कार्ारि र ररक्त अवस्थाको प्रस्ट हनुे गरी अतभलेख 
िर्ार गने र समर् समर्मा अद्यावतधक गनुापदाछ । 

 

58.  िढी तनकासााः कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पमु्स्िका २०७६।७७ र्क्रर्ाकलाप नं. २.७.१३.८ को २.१ माEMIS 

को आधारमा  म्शक्षर् तसकाइ सामग्री िथा (Lab assistant, equipments and practical material, OJT, 

operation cost) व्र्वस्थापनका लातग प्रति र्वद्याथी लागि अनदुान ददने व्र्वस्था रहेको छ ।नमनुा 
परीक्षर् र्वतधिाट परीक्षर् गदाा िेनहवुा सामदुार्र्क माध्र्तमक र्वद्यालर्ले EMIS र्वद्याथी संखर्ा १४४ 
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भएकोमा  तनकासा माग १५९ र्वद्याथीको गरेको पाइर्ो । र्वद्याथी संखर्ा भन्दा िढी तनकासा माग गनेलाई 
म्जबमेवार वनाइ १५ र्वद्याथीको रु १५००० का दरले वढी रकम रु २२५०००मध्रे् रु १५९३९६ 
र्फिाा गरी िााँकी रहेको रकम सबिम्न्धि वेरुजू खािामा दाम्खला गनुापने रू. 

 

 

 

65604.00 

59.  कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पमु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप नं २.४.६.१ मा EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाइा 
सबिम्न्धि र्वद्यालर्िाट कक्षागि र्वद्याथीहरूको र्थाथा िथर्ाङ्कसाँग सत्र्ापन गराइ सत्र्ार्पि र्ववरर् म्शक्षा 
अतधकृििाट प्रमाम्र्ि गरी सोका आधारमा आवश्र्क कक्षागि र र्वषर्गि पाठ् र्पसु्िकको संखर्ा र्कीन 
गनाु ुपदाछ। िथा र्क्रर्ाकलाप नं ७.२.१.१ EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाइा सबिम्न्धि र्वद्यालिाट कक्षागि 
र्वद्याथीहरूको र्थाथा िथर्ाङ्कसाँग सत्र्ापन गराइ म्शक्षा अतधकृििाट प्रमाम्र्ि गरी सोका आधारमा 
र्वद्यालर्हरूलाइा छारवृम्त्त रकम अनदुान ददनपुदाछ।कार्ाालर्ले पाठ् र्पसु्िकका लातग र्वद्यालर्हरूलाइा 
रु.३९६७००० र छारवृम्त्तका लातग र्वद्यालर्हरूलाई रु. २७७२४०० तनकासा गरेको छ । सावाजतनक 
र्वद्यालर्मा प्रदान गररने तन:शलु्क पाठ्यपसु्िक समर्मा र्वद्यालर्ले खररद गरी र्वद्याथीलाई उपलब्ध गराए 
नगराएको, र्वद्यालर्ले प्रर्ोग गने पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रको स्वीकृि सूम्च मध्रे्िाट भए 
नभएको सबिन्धमा कार्ाालर्ले अनगुमन गनुापदाछ । 

 

60.  छारवमृ्त्ताः र्वद्यालर्हरूलाई छारवृम्त्तको रकम सोधभनाा गदाा र्वद्याथी संखर्ा र तनजहरूले िझेुको भपााईहरूको 
आधारमा ददन ुपदाछ । नगरपातलका क्षेरका अनदुान जाने ३२ र्वद्यालर्  मध्रे् २० र्वद्यालर्को छारवृम्त्त 
र्विरर्को प्रमार् परीक्षर् गरेकोमा ५ र्वद्यालर्लाई देहार् अनसुार िढी तनकासा ददएको देम्खर्ो । साथै 
अन्र् र्वद्यालर्मा समेि र्स्िै हनु सक्ने भएकोले कार्ाालर्ले आफै छानतिन गरी असलु गनुापदाछ । साथै 
उल्लेम्खि अनसुार िढी गएको  छारवृम्त्त खचा असलु गनुापने देम्खएको रु 

119600.00 

 र्वद्यालर्को नाम र्वद्याथी भरपाइ िढी दर रकम 

रामजानकी आधारभिू र्वद्यालर् २१९ २११ ८ ४०० 3200 

अतधर्ारी आधारभिू र्वद्यालर् २४६ २३० १६ ४०० 6400 

लमु्बिनी आधारभिू र्वद्यालर् २५२ १७३ १६० ४०० 64000 

अमारी आधारभिू र्वद्यालर् १९८ १७१ २७ ४०० 10800 

िाल ज्र्ोति आधारभिू र्वद्यालर् १४१ ५३ ८८ ४०० 35200 

जबमा 119600   

61.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन ,२०५८ को दफा ८७ अनसुार पाररश्रतमक आर्को पाररश्रतमक करको 
गर्नामा करर्ोग्र् आर्को पाररश्रतमक करकट्टा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले स्वास्थर् िफा का ददपेन्द्र 
र्ादवको श्रावर् देम्ख कातिाक सबमको आर्कर ऐन अनसुार करकर्ट्ट रु २०४० गरेको नदेम्खएकोले नपगु 
पाररश्रतमक कर रकम दाम्खला गनुापने देम्खएको रु. 

2040.00 

62.  औषधी खररद– सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तिस लाख 
रुपैर्ााँसबमको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तिक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । पातलकाको लातग आवश् र्क पने रु. 
४४०९२३३।÷ का औषतध सोझै िथा ठेक्का खररद र्वतधिाट खररद गरेको छ । र्स सबिन्धी देम्खएको 
व्र्होराहरू तनबनानसुार छनाः 

 

 

(क) औषतधको खररद, आपूिी, दाम्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको 
र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा िांकी रहेको औषतधहरू म्जबमेवारी 
म्जन्सी अतभलेख व्र्वम्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 



23 

 

63.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम–  स्थानीर् िहमा सूचीकृि िेरोजगार व्र्म्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरूको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेम्शका, २०७५ को दफा २(१) िमोम्जम नगरपातलकाले िेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, 
सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्लेिेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरी िेरोजगारको सूचीमा समावेशलाई प्राथतमकीकरर् गरेको छैन। र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरूमा सडक नाला, मोटर िाटो, तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 
४६ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु ४२१२०० खचा गरेको छ । लम्क्षि वगालाई ७४२ ददन 
रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। उक्त 
खचावाट लम्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी 
सजृाना भएको देम्खंदैन । 

 

 

(क) रोजगार कार्ाक्रममा आवर्द् हनुको लातग २८९ जनाले तनवेदन ददएकामा जबमा ४६ जना छनोट 
भएको प्रतिवेदन गााँउपातलकाले िर्ार गरेको छ । पातलकाका १३ वडा मध्रे् ३ वटा वडामा र्ो 
कार्ाक्रम संचालन भएको छ । ६ वडामा सञ् चातलि कार्ाक्रममा ४६ जनालाई दैतनक रु ५४० 
को दरले ७४२ ददन रोजगारी ददएको पाइर्ो । र्सरी सञ् चातलि कार्ाक्रमको नापी िथा मलु्र्ांकन 
िर्ार गरे पतन कार्ा ददन र कूल कार्ा िीच िलुना गना सक्न ेअवस्था छैन । 

 

 

समानीकरर् पूाँजीगििफा  
 

64.  कम्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख: सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा निढ्ने गरी कम्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कन े
र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूाँजीगि प्रकृतिको 
२ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा निढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्िाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचािाट १ प्रतिशिका दरले तिलिाट र्स्िो 
रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी िापि रु ७२४३५०।÷ 
कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कम्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ु
पनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

65.  कार्ा सबपन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२)मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सबपन्न भई रटुी सच्र्ाउन ेदार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीिाट जााँचिझु गराई कार्ा 
सबपन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा पने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उम्ल्लम्खि कानूनी व्र्वस्था िमोम्जम 
रटुी सच्र्ाउन ेदार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सबपन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन िमोम्जम भए 
नभएको र्कीन हनु सक्ने अवस्था देम्खएन । 

 

66.  सफ्टवेर्र नर्वकरर् -नेपाल सरकारको सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली (व्र्िस्थापन िथा सञ्चालन) तनदेम्शका, २०७१ 
को िुाँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी तनकार्ले आफ्नो कार्ा र्वद्यिुीर् माध्र्मिाट सञ्चालन गनाका लातग प्रर्ोग 
गने सूचना प्रर्वतध प्रर्ालीको तनमाार् गदाा त्र्स्िो प्रर्ाली सबिन्धी कागजाि िर्ार गरी मानक अनरुुप भए 
नभएको तनधाारर् गना सूचना प्रर्वतध र्वभागिाट गराउन पने व्र्िस्था रहेको छ । स्थानीर् िहले सबिन्धी 
सफ्टवेर्र नवीकरर्मा रु ५८९०००।– खचा गरेको  छ ।  
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67.  गरु्स्िर परीक्षर् -सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
आपतुिा गरेका मालसामान सबझौिामा उल्लेम्खि प्रार्वतधक स्पेम्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोम्जम भए नभएको 
तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता 
सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । 
केही उदाहरर् देहार् िमोम्जम छन ्।   

भौ.नं. तमति तनमाार् कामको र्ववरर् लागि अनमुान सबझौिा रकम कामको प्रकृति 
122-2077/3/16 िाटो ढलान 551584.43 551584.43 उपभोक्ता सतमति 

1 2 3 - 2 0 7 7 / 3 / 1 6  हैण्ड पबप जडान 1108676.87 1108676.87 उपभोक्ता सतमति 
1 2 4 - 2 0 7 7 / 3 / 1 6  िाटो पीसीसी गने, महवुारी 441084.57 441084.57 उपभोक्ता सतमति 
2 1 4 - 2 0 7 7 / 3 / 3 1  िाउन्ड्री वाल 1733704.28 1733704.28 उपभोक्ता सतमति 
1 3 6 - 2 0 7 7 / 3 / 2 3  सडक ढलान िथा नाली 

तनमाार् 566483.42 566483.42 
,, 

1 3 8 - 2 0 7 7 / 3 / 2 3  धमाशाला तनमाार्, तनपतनर्ा 
591053.49 

59 

1053.49 
,, 

1 5 3 - 2 0 7 7 / 3 / 2 8  मोहसढ मदरसामा भवन 
तनमाार् 1042594.22 1042594.22 

,, 

1 5 3 - 2 0 7 7 / 3 / 2 8  धमाशाला तनमाार्, मनौरा 558977.27 558977.27 ,, 
 

 

68.  सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद सबझौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले 
रतनङ तिल वा अन्र् कुनै तिल तिजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक नापजााँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख 
भएको वास्िर्वक कार्ासबपादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरूिाट 
सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तिलहरूमा लागि अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा िरावर पररमार् र 
रकम उल्लेख भएको देम्खन्छ ।गरु्स्िर परीक्षर् वापिको रकम भकु्तानी गदाा देहार् अनसुारका भौ.नं. र 
तमतििाट उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको र्वजक भन्दा िढी रकम   कार्ासबपन्न प्रतिवेदन िथा नापीमा 
समावेश गरी भकु्तानी गरेको पाइएकोले िढी भकु्तानी भएको असलु गनुा पने रू. 

25395.00 
 

भौ.नं. र तमति कार्ा  परीक्षर् गने 
तनकार् 

वीजक 
अनसुारको रकम 

मूल्र्ांकन िढी भक्तानी 

126-2077/3/16 
मेनिाटो पीसीसी गन े उषा इम्न्जतनर्ररङ १६९५ ७००० 5305.00 

175-2077/3/30 
िाटो ढलान उषा इम्न्जतनर्ररङ १६९५ ५००० 3305.00 

177-2077/3/30 
िाटो पीसीसी गन े उषा इम्न्जतनर्ररङ १६९५ ५००० 3305.00 

141-2077/3/23 
िाटो पीसीसी गन े उषा इम्न्जतनर्ररङ 

1130 ४००० 2870.00 

146-2077/3/26 
अमारी गाउाँ तभर िाटो पीसीसी गन े उषा इम्न्जतनर्ररङ १६९५ ८००० 6305.00 

201-2077/3/31 
िेनहुवा पूवा तडहीगााँउमा िाटो पीसीसी गन े उषा इम्न्जतनर्ररङ १६९५ ६००० 4305.00 

जबमा   25395 

  

69.  १६८÷०७७।३।३० गरु्स्िर परीक्षर्को नमूना -सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
११५(१) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सबझौिामा उल्लेम्खि प्रार्वतधक 
स्पेम्शर्फकेसन र गरु्स्िर वमोम्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ु पने व्र्वस्था छ 
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।र्वचौवापरु गााँउ लालमनको घरदेम्ख िािरुामको घर हुाँदै जोखकुो घर हुाँदै रामसाहूको घरसबम पीसीसी 
ढलान कार्ाको लातग २०७६।१२।४ को सबझौिा अनसुार रू. ८८४२७६।४३ लागि अनमुान भएको 
पीसीसी ढलान कार्ा उषा इम्न्जतनर्ररङ सतभासिाट क्र्वु टेस्ट गराएको ररपोटा पेश भएको छ । टेस्ट 
ररपोटा अनसुार ७ ददन अथवा २८ ददनको क्र्वुहरू परीक्षर्को लातग पेश गनुा पनेमा सो भन्दा िढी ददनको 
क्र्वुहरू पेश भएको र ३ वटा मध्रे् एक क्र्वु टेस्ट ररपोटामा फेल भएकोले तनमाार् कार्ा गरु्स्िरर्कु्त 
छ भन्न सक्न ेअवस्था छैन । मूल्र्ांकन अनसुार उक्त कार्ाको रू. ७९२०००।- भएको खचा सबिन्धमा 
गरु्स्िर एकीन गना नसर्कएको रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

792000.00 

70.  रतसद पेश नभएकोाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा खचाको 
िील भपााई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । प्रार्वतधक मूल्र्ांकन अनसुार गरु्स्िर परीक्षर्को शलु्क 
देहार् अनसुार भकु्तानी गरेकोमा उक्त रकम वरावरको र्वजक पेश नभएकोले असलु गनुा पने रू. 

8000.00 
 

भौ.नं. र तमति कार्ा  परीक्षर् गने 
तनकार् 

भकु्तानी रकम 

170-2077/3/30 पूवा म्शवगर्ढर्ा मम्स्जद देम्ख पम्िम पिीसबम  पीसीसी ढलान मार्ादेवी गा.पा. 5000.00 

164-2077/3/29 कमाहवा ढलान देम्ख पम्िम सबमसबम  पीसीसी ढलान मार्ादेवी गा.पा. 3000.00   

71.  मालसामानको गरु्स्िर परीक्षर्ाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५ मा सावाजतनक 
तनकार्ले आपूतिा गररएका मालसामान सबझौिामा उम्ल्लम्खि प्रार्वतधक स्पेतसर्फकेशन र गरु्स्िर िमोम्जमका 
भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने, तनरीक्षर् वा परीक्षर् गने तनकार्, अतधकारी वा सतमतिले 
तनरीक्षर् वा परीक्षर् गरी सकेपतछ स्वीकृि र अस्वीकृि मालसामानको र्ववरर् उल्लेख गरी तनरीक्षर् 
प्रतिवेदन िर्ार गनुापने, त्र्स्िो प्रतिवेदनमा जााँच भएको मालसामानको नाम, प्रतिशि, स्पेतसर्फकेशन, तनरीक्षर् 
वा परीक्षर्को पररर्ाम उल्लेख गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सबिन्धमा देम्खएका उल्लेखनीर् व्र्होरा 
तनबनानसुार छना्ः 
(क) कार्ाालर्मा मालसामान प्राप्त भएपतछ खररद सबझौिामा उल्लेख भए अनसुार स्पेतसर्फकेशन िथा 

गरु्स्िर सबिन्धी मापदण्ड परुा गरे नगरेको खलु्ने गरी परीक्षर् सूची सर्हि तनर्मको व्र्वस्था 
िमोम्जम प्रार्वतधक स्पेम्शर्फकेशन िथा गरु्स्िर सबिन्धी सिा परुा गरे नगरेको प्रतिवेदन पेश गने 
गरको पाइएन । िसथा मालसामानको प्रकृतिअनसुार िलुनात्मक िातलका वा परीक्षर् सूची (check 

list) सर्हिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी मालसामान दाम्खला िथा भकु्तानी गने व्र्वस्था तमलाउन ुपने 
देम्खन्छ ।  

(ख) देहार्का मालसामान खररद गरी सबिम्न्धि आपूतिाकिाालाई भकु्तानी गरेकोमा तनरीक्षर्÷परीक्षर् गना 
गठन गररएको िोडाले िर्ार गनेगरेको खोलवुा फाराम समेि नतलई भकु्तानी गरेको उदाहरर् देहार् 
अनसुार रहेको छाः 

 

 गो.भौ. र तमति मालसामानको नाम भकु्तानी रकम तिके्रिा 
१९५–२०७७।३।३१ सोलार वाटर पबप 289200.00 सबमरृ्द् नेपाल इनजी प्रा.तल. 
१९४–२०७७।३।३१ िहउुदे्दश्र्ीर् हलको फतनाचर खररद 

1979760.00 

र्प्रर्ा इन्टरप्राइजेज एण्ड 
सप्लार्सा 

१९७–२०७७।३।३१ सडक वत्ती जडान नगरस्िरीर् 399997.40 अल्फा टे्रड हाउस 
८०५४८४०३५०१ िफा    

६–२०७७।३।२६ फर्निचर खररद 
499460.00 

अल्फा फतनाचर एण्ड सप्लार्सा 

१५–२०७७।३।३१ आइ.सि.टी. िामान 
1794999.00 

ग्लोतलर्सा टेक्नाोजी प्रा.तल.  
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72.  १८१÷२०७७।३।३० क्रमागि कालोपरे देम्ख ठूलो महवुारीको मेनसडक पीसीसी गने कार्ाको उपभोक्ता 
सतमतिसाँग २०७६।११।१६ मा भएको सबझौिा अनसुार लागि अनमुान रू. १६५८१६५।७२ भएको 
पीसीसी ढलान कार्ाको लागि अनमान अनसुार Renforcement bars for RCC 1437.83 के.जी. भएकोमा 
मूल्र्ांकनमा उक्त कार्ा २१३०.६० के.जी. उल्लेख छ । उपभोक्ताले पेश गरेको न्रू् सौर्ा सप्लार्साको 
िील १६२० के.जी. १० एमएम फलामे डण्डी खररद गरेको देम्खन्छ । लागि अनमुान अनसुार कर्टङ 
वाइम्न्डङ र तनमाार् स्थलमा राख्न ेसमेिको दर रू. १०३.२३ को दरले खररद पररमार् भन्दा िढी मूल्र्ांकन 
गरेको ५१०.६ केजी फलामे डण्डीको रू. १०३.२३ को दरले असलु गनुा पने रू. 

52709.24 

73.  १५२–२०७७।३।२८ िेनहुवा पम्िम तडहीको लातग वोररङ्ग जडान कार्ाको लातग तमति २०७७।२।२७ 
मा लागि अनमुान रु. २३३०८०।७४ को कार्ा उपभोक्ता सतमतिमाफा ि गने गरी सबझौिा भएको छ । 
उक्त कार्ाको लागि अनमुानमा ११०÷६ साइजको एचतडपीई पाइपको मूल्र् ७१८।९६ कार्म गररएकोमा 
उपभोक्ताले पेश गरेको एस. एस. टे्रडसाको वीजक नं. ३४३ तमति २०७७।३।१२ अनसुार मू.अ.कर 
समिे प्रति तमटर रु. ६१०.२० उल्लेख छ । उपभोक्ताले पेश गरेको वीजक भन्दा िढी मूल्र्ांकन गरेको 
रु. १०८.७६ को दरले मूल्र्ांकन अनसुारको १२३.५० तमटरको रु.१३४३१।८६ िढी भकु्तानी भएको 
असलु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

13431.86 

74.  खररद भन्दा िढी मूल्र्ाकंनाः १४४–२०७७।४।४ रामजनकी मम्न्दर मनौरामा धमाशाला तनमाार् तनमाार् 
कार्ाको लातग २०७७।११।२२ मा लागि अनमुान रु. ५५४९४४।०१ को कार्ा उपभोक्ता सतमति 
माफा ि गने गरी सबझौिा भएको छ । उक्त कार्ाको लागि अनमुानमा फलामे डण्डीको कार्ा १४९०.०६ 
केजी हनुे गरी लागि अनमुान स्वीकृि भएकोमा मूल्र्ांकन अनसुार कार्ासबपन्न प्रतिवेदनमा १५०६.४१ 
केजी खपि गरी रु. ११०।९० को दरले रु. १६७०६०।३८ उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी भएको छ 
। उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको न्रू् सौर्ा सप्लार्साको वीजक नं. ९९ तमति २०७७।१।१७ अनसुार 
११८० के.जी. मार खररद भएको देम्खन्छ । खररद पररमार् भन्दा िढी मूल्र्ांकन गरेको ३२६.४१ 
केजीको रु. ११०.९० को दरले रु. ३६१९८.८७ असलु गनुा पने रु. 

36198.87 

75.  भौ.न ९०३ तमति २०७७।३।३० खरको छाना र्वस्थार्पि गना जस्िा पािा र्विरर् कार्ाक्रम अन्िगाि 
ठेक् का नं ९२ ०७६।७७ को लागि अनमुान रु १४८५९२४।१७ भई KGN Suppliers Hardware िाट 
रु १४७९४५५।६१ मा खररद गररएकोमा सो जस्िा पािा हालसबम पतन लम्क्षि वगालाइा र्विरर् नगरी 
कार्ाालर् पररसरमा राम्खएको देम्खर्ो । आतथाक वषाको अन्त्र्मा खररद गरी कार्ाालर्मा मौज्दाि रहेको 
कारर्ले िजेट तनश्कृर् रहेको अवस्था छ । उक्त पररमार्को जस्िापािा आगामी वषाको कार्ाक्रममा 
समावेश गरी खचा भएको प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

1479455.61 
 

सामाम्जक सरुक्षािफा  
 

76.  प्रतिवेदनाः सामाम्जक सरुक्षा सरुक्षा कार्ार्वतध २०७५ को दफा ३० मा  स्थानीर् िहले र्विरर् गरेको 
भत्ताको चौमातसक वार्षाक र्ववरर् अद्यावतधक गरी एमआइएसमा प्रर्वष्टी गनुापने भकु्तानी गरेको रकम र 
िझु्नेहरूको नामावली स्थानीर् िहका कार्ाालर्का साथै स्थानीर् िहका वडा कार्ाालर्मा समेि सावाजतनक 
गनुापने र पर्हलो चौमातसक प्रगति र्ववरर् मागा ७ गिेतभर दोस्रो चौमातसकको प्रगति र्ववरर् चैर ७ 
गिेतभर र िेस्रो िथा वार्षाक प्रगति र्ववरर् श्रावर् ७ गिेतभर प्रर्वष्टी गररसक्नपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले 
सिै र्ववरर् एमआइएसमा प्रर्वष्ट गरेको जनाएको भए िापतन प्रगति र्ववरर् पेश गरेको प्रमार् सरुम्क्षि 
नराखेकोले परीक्षर् गना सर्कएन । 

 

77.  पारदम्शािााः कार्ार्वतधको दफा ३३ मा आगामी आतथाक वषामा भत्ता प्राप्त गनेहरू सबिन्धी र्ववरर् वडा 
सतमतिको तसफाररशका आधारमा स्थानीर् सभामा पेश गनुापनेचौमातसक वा वार्षाक रुपमा सामाम्जक सरुक्षा 
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कार्ाक्रममा भएको तनकासा िथा खचाको पतन समीक्षा गनुापने सामाम्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको 
नामनामेसी स्थानीर् िहको वेभसाइटमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । नगरपातलकाको तनर्ार् पमु्स्िका िथा 
वेवसाइट अवलोकन गदाा उम्ल्लम्खि कार्ाहरू भएको पाइएन । कार्ार्वतध िमोम्जम सामाम्जक सरुक्षा 
सबिन्धी खचालाई पारदशी िनाउन आवश्र्क छ । 

78.  सावाजतनक सनुवुाइाः वडा सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कबिीमा एकपटक सामाम्जक सरुक्षा कार्ाक्रम 
सबिन्धमा सावाजतनक सनुवुाइ गनुापने सावाजतनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा िथा सझुावमध्र् आफूले सक्ने 
कुरा सबिोधन गरी नसक्ने खालका सझुाव िथा गनुासाहरू सबिोधनको लातग स्थानीर् िहको कार्ाालर्मा 
पठाउनपुने उल्लेख छ । वडा कार्ाालर्हरूमा सावाजतनक सनुवुाइ भएको र गनुासा सबिोधनको लातग 
स्थानीर् िहको कार्ाालर्मा प्राप्त भएको प्रमार् पेश हनु आएन । कार्ार्वतधको पालना गनुापदाछ । 

 

 

र्वपद् व्र्वस्थापन 
 

79.  सतमति गठन- र्वपद् जोम्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 
स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा िढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएिमोम्जमको सतमति गठन गरेको/सतमति गठन 
भएिापतन १० वटा िैठक िस्ने िाहेक अन्र् कार्ा गरेकोपाइएन । ऐनमा िोर्कएिमोम्जम सतमति गठन 
गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् िनाउनपुदाछ । 

 

80.  कार्ा र्ोजना -र्वपद् जोम्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् जोम्खम 
न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको 
काम, किाव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतििाट स्वीकृि 
एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी 
कार्ाान्वर्न गने, िजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सिै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवा िर्ारी 
िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन िमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको 
अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान 
गने, कमाचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन 
सबिन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ ।  

 

81.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोम्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको सञ् चालन सबिन्धी व्र्वस्था सबिम्न्धि स्थानीर् िहले िनाएको तनर्ममा िोर्कएिमोम्जम हनुे 
व्र्वस्था छ । पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि रु. १७०४५५१।÷ आबदानी भई रु. ७९०९२०।÷ 
खचा गरी िााँकी रु. ९१३६३१।÷ देम्खन्छ । पातलकाले खचा मध्रे् रु. ७९०९२०।÷क्वारेम्न्टन 
व्र्वस्थापनमा रू. ६०००००।÷, दाउरा र्विरर् खचा रू. १५६५४०।– र राहि वापि रू. ३४३८०।÷ 
भकु्तानी गरेको देम्खन्छ । र्वपद् व्र्वस्थापन कोष सञ्चालनको लातग कार्ार्वतध िनाएको छैन । ऐन िथा 
तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

82.  सरकारी िथा सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् -स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क िथा 
सावाजतनक सबपम्त्तको रेखदेख, ममाि सबभार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सावाजतनक सबपम्त्तको ममाि सबभार एवं संरक्षर् गरेको/अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको सबपम्त्तको रेखदेख ममाि सबभार एवं संरक्षर् गनुा/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदाछ । 

 


