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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनेु । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा काननुबमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच यसमेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एंव नेपाल 
सरकार  लेखापर णमान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण 
नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग 
स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  
गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाहलगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 
राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका 

तजमुालगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदनउपर छलफल र बे ज ु फ य टस ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे जू उपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनुे यव था 
मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफलसमेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 टंकमिण शमा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, देश न बर १ 
प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. ४७४ म तः २०७९।३।२४ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी मखु यू, 

उलाबार  नगरपा लका, नगर कायपा लकाको कायालय, 
मोरङ। 
 

कै फयत स हतको राय 

हामीले उलाबार  नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवदेनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसगँ स बि धत च लत 
काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाँचामा पूण पमा सबै कारोबार समावेश नगर  व ीय ववरण 

तयार गरेको छ। 

२. लेखापर णबाट  ३ करोड ८८ लाख ५७ हजार बे ज ु देिखएको छ। सोम य ेअसलु गनपुन  ३४ लाख २३ हजार, माण कागजात पेस 
गनपुन .१ करोड २३ लाख ४१ हजार, नय मत गनपुन  २ करोड ३० लाख ९३ हजार  रहेको छ ।नगरपा लकाको गतवष . १७ करोड 
६० लाख ९३ हजार बे ज ु बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे ज ु समेत हालस मको 
अ ाव धक बे ज ु . १९ करोड ७४ लाख ५१ हजार रहेको छ ।नगरपा लकाको बे ज ुवग करण र अ ाव धक बे ज ुि थ त यसैसाथ संल न छ 
। 

३. नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को दरब द  अनसुार 
पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन 
गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको,लगायतका यहोरा लेखापर ण तवदेनमा औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत 
लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले नगरपा लकाको पे क बाहेक स पि  तथा दा य व य कन हनु ेकुनै 
जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नपेालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय तहसगँ हामी वत  
छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  
गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरणउपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय व ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननुबमोिजम सह  र 
यथाथ हनेु गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत व पमा ब े गर  
आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर कायपा लका, मखु र मखु शासक य अ धकृत 
नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर णउपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग तीसमेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडार हत होस ्भनी उिचत आ तता ा  गर  
रायस हतको लेखापर ण तवदेन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको आ ततास म दान गरेको 
हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग 
स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स ने 
नि तता भन ेहुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु 
वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
  

            
 
 
 

(प साद आचाय) 
नायब महालेखापर क



 

 
 

उलाबार  नगरपा लका 
 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात पेश 

नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  
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अ ाव धक बे ज ुि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे जू यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

मोरङ १७६०९३ ० १७४९९ १५८५९४ ० ३८८५७ १९७४५१ 

 



आ"थ$क कारोबारको ि,थ-त	

आ"थ$क बष$: २०७७/७८	
काया$लय र 3थान	:	उला$बार6 नगरपा9लका,	मोरङ ,	उला$बार6 नगरपा9लका ,	मोरङ	
पद नाम काय(काल स-ु .म/त काय(काल समा1त .म/त 

काया$लय =मखु =वीण कोइराला  २०७७-११-१० 
 

काया$लय =मखु मरुार6 =साद Hघ9मरे  २०७६-८-१७ हाल सMम काय$रत 

लेखा =मखु गोOवPद काकQ  २०७३-१२-२२ 
 

बे-ज ुरकम ३८,८५६,९०२ 

3थानीय तह :		
	
गत बष(को िज:मेवार<  १६,१६,२०,३२४.४  

आ:दानी खच( 

संघीय सरकारबाट अनदुान ५४,०५,३२,२७० चाल ुखच( ३५,२१,०४,४०२.३१  

Eदेश सरकारबाट अनदुान २,०३,६९,००० पूँजीगत खच( २३,६५,४१,४०५.६७  

राजIव बाँडफाँट १३,०५,५४,८५२.०२ LवMीय/अOय PयवQथा ३३,३४,०७,८८७.२६  

आOतSरक आय ६,५८,११,८१२.३९ 
  

 

अOय आय २१,१०,३०,४६८.५ 
  

 

कुल आय ९६,८२,९८,४०२.९१ कुल खच( ९२,२०,५३,६९५.२४  

बाँकT मौVदात २०,७८,६५,०३२.०८   
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[बषय बे\ज ुरकम 

२  
  

पSरचय 

ःथानीय नेत*ृवको .वकास गद2 ःथानीय शासन प56तलाई स:ुढ गर= ःथानीय तहमा .वधा.यकA, कायBकार=णी र Dया.यक अFयासलाई संःथागत 
गनB ःथानीय सरकारको संचालन गनI उKेँयले उलाBबार= नगरपा6लका ःथापना भएको हो । ःथानीय सरकारले संचालन गनI कायBमा सहकाQरता, 
सह–अिःत*व र समDवयलाई ूव5Bन गनुB र ःथानीय सरकारका काममा जनसहभा6गता, उUरदा.य*व, पारदिशBता स6ुनिVत गर= नागQरकलाई 
गणुःतर=य सेवा ूदान गनुB यस नगरपा6लकाको उKेँय रहेको छ । उलाBबार= नगरपा6लका अDतगBत ९ वडा, ५० सभा सदःय, ७४.६२ वगB 
.कलो6मटर ]ेऽफल तथा ७० हजार ६०५ जनसंcया रहेको छ । 

 

२  
  

लेखापर<Wणको Yममा असलु< 

लेखापर6^णको Wममा देहाय बमोिजम \ ५७२२३ असलु भएको छ । 
 
W स ं Oववरण असलु6 रकम 

१ पार6e9मक कर दाfखला ५७२२३ 
 

 

३  
  

Eाि1त तथा भ[ुतानी \हसाब 

%थानीय सरकार स/चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम उला>बार? नगरपाBलकाले DाEत गरेको आय, अनुदान तथा सहायता, 
अKतर सरकार? अिLतयार? समेतको %थानीय सरकार स/चालनको Mममा भएका PययहQको एRककृत आय Tयय Uबबरण समW संYZEत 
अव%था \न]नबमोिजम रहेको छ। 
 
`ववरण aटEपणी यस वष> Q. 

बजेट आफैले गरेको 
DािEत/भुgतानी 

व%तुगत/सोझै 

भुgतानी 
ज]मा 

 



W
म 

भौचर 
नMबर 

भौचर 
9मHत 

[बषय बे\ज ुरकम 

DाEती (क+ख) 
 

841989195.43 968298402.92 0.00 968298402.92 0.00 0.00 0.00 

क. DािEत (संmचतकोषमा आ]दानी बाँmधने) 
 

798498528.00 770231275.92 0.00 770231275.92 0.00 0.00 0.00 

११००० कर ११ 147553507.00 139079671.58 0.00 139079671.58 0.00 0.00 0.00 

१३००० अनुदान 
 

607898821.00 561621663.00 0.00 561621663.00 0.00 0.00 0.00 

संघीय सरकार १२ 546705449.00 540532270.00 0.00 540532270.00 0.00 0.00 0.00 

Dदेश सरकार १२ 23781186.00 20369000.00 0.00 20369000.00 0.00 0.00 0.00 

अKय अनुदान कQणा फाउtडशेन काय>Mम 
 

3412186.00 720393.00 0.00 720393.00 0.00 0.00 0.00 

अKतvरक wोत सडक बोड>, `प.एल.िज.एस.`प., 
िज.स.स. 

१२ 10000000.00 5732948.50 0.00 5732948.50 0.00 0.00 0.00 

जनसहभाmगता 
 

24000000.00 6510000.00 0.00 6510000.00 0.00 0.00 0.00 

१४००० अKय राज%व 
 

42991200.00 55994628.84 0.00 55994628.84 0.00 0.00 0.00 

१५००० `व`वध DािEत बेQजु रकम 
 

55000.00 1292364.00 0.00 1292364.00 0.00 0.00 0.00 

ख. अKय DािEत 
 

43490667.43 198067127.00 0.00 198067127.00 0.00 0.00 0.00 

`वतरण गन> बाकx राज%व 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

कोषहQ 
 

43490667.43 23500000.00 0.00 23500000.00 0.00 0.00 0.00 

धरौट? 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

संघीय, Dदेश सरकार वा अKय काय>Mम 
 

0.00 174567127.00 0.00 174567127.00 0.00 0.00 0.00 

भुgतानी (ग+घ) 
 

957547228.44 922053695.24 
 

922053695.24 0.00 0.00 0.00 
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ग. भुgतानी (सि/चत कोषबाट) 
 

914056561.01 588645807.98 
 

588645807.98 0.00 0.00 0.00 

२१००० पाvरwBमक / सु`वधा १८ 209732295.53 167710613.04 0.00 167710613.04 0.00 0.00 0.00 

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ 296626787.00 171090478.27 0.00 171090478.27 0.00 0.00 0.00 

२५००० सहायता (Subsidy) १८ 0.00 2500.00 
 

2500.00 0.00 0.00 0.00 

२६००० अनुदान १८ 9233000.00 8763354.00 0.00 8763354.00 0.00 0.00 0.00 

२७००० सामािजक सुरZा १८ 4808000.00 3113469.00 0.00 3113469.00 0.00 0.00 0.00 

२८००० अKय खच> १८ 1532200.00 1423988.00 0.00 1423988.00 0.00 0.00 0.00 

३१००० गैर `व{ीय स]प{ी / पँूजीगत खच> १८ 392124278.48 236541405.67 0.00 236541405.67 0.00 0.00 0.00 

घ. अKय भूgतानी 
 

43490667.43 333407887.26 0.00 333407887.26 0.00 0.00 0.00 

कोषहQ 
 

43490667.43 24777794.00 0.00 24777794.00 0.00 0.00 0.00 

धरौट? 
 

0.00 8819433.42 0.00 8819433.42 0.00 0.00 0.00 

संघीय, Dदेश सरकार वा अKय काय>Mम 
 

0.00 174567127.00 0.00 174567127.00 0.00 0.00 0.00 

सं\घय सरकार अनुदान Rफता> रकम 
  

120289157.84 
 

120289157.84 0.00 0.00 0.00 

Dदेश सरकार अनुदान Rफता> रकम 
  

5101813.00 
 

5101813.00 0.00 0.00 0.00 

क}ट? रकम भुgतानी/दा~खला गन> बाकx 
  

-73719.00 
 

-73719.00 0.00 0.00 0.00 

ङ. यो वष>को बचत (Kयुन) 
 

118970219.01 46244707.68 
 

46244707.68 0.00 0.00 0.00 

च. गतवष>को िज]मेवार? रकम (अ.�या) 
  

161620324.40 
 

161620324.40 0.00 0.00 0.00 
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वषा>Kतको बाकx रकम (ङ + च) 
 

118970219.01 207865032.08 
 

207865032.08 0.00 0.00 0.00 
      

0.00 0.00 0.00 

ब�क तथा नगद बाकx २४ 
 

207865032.08 
 

207865032.08 0.00 0.00 0.00 
 

४ 
  

आOतर<क /नयOञण Eणाल<  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोिजम आPतjरक HनयPkण =णाल6 तयार गjर 
लागु गनु$पनl mयब3था छ ।पा9लकाले ऐन बमोिजम आPतjरक HनयPkण =णाल6 तयार गर6 लागु गरेको 
पाईएन। यस सMवPधमा देfखएका अPय pयहोराह\ तप9शल वमोिजम रहेका छन । 

• 3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनसुार आrनो ^ेk9भkको आधारभतु 
तsयांक संकलन, अ9भलेखांकन र pयव3थापन गनु$पनlमा =tयेक बष$ अuयाब"धक गरेको देfखएन 
। 

• पा9लकाबाट यस वष$ संचा9लत काय$Wम तथा योजनाको काया$Pवयन र सेवा =वाह समेतको 
वाOष$क काय$Wम अनसुारको =गHत =Hतवेदन तयार गरेको देfखएन । 

• अPतर सरकार6 Oवw pयव3थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोिजम मxयकाल6न खच$ संरचना 
तयार गनु$पनlमा पा9लकाले सो बमोिजमको मxयकाल6न खच$को संरचना तयार गरेको छैन । 

• पा9लकाले िजPसी सामानको एकzकृत Oववरण अxयाव"धक गरेको छैन  

• सं3था दता$ ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पा9लकाबाट संचालन भएका Oव9भPन योजना Hनमा$ण 
गन$ गठन गरेका उपभो}ता स9मHत उ}त ऐनको pयव3था अनसुार माPयता =ा~त हुने गर6 दता$ 
गरे देfखएन । 
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• वातावरण संर^णको ए�ककृत �दघ$का9लन योजना तयार गरेको छैन ।  
• म ले प फा नं ९०७ बमोिजम �मण अ9भलेख राखेको देfखएन । 
• सrटवेयर Mयानअुलमा तो�कए अनसुार से}यjुरट6 =ोटोकल र सरु^ण Oवधी लागु गर6 र tयसको 

अ9भलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको देfखएन । 
• मPkालयको 9मHत २०७३।१२।२५ को आ"थ$क कारोबार तथा खाता सgचालन सMबPधमा थप 

3प�ट पाjरएको पjरपkको दफा १७ बमोिजम यस पा9लका तथा पा9लकामा समा�हत भएका 
साOवकका गाउँ Oवकास स9मHत तथा नगरपा9लकाको नाममा रहेको पे�कz तथा बे\ज ुअ9भलेख 
समायोजन भएको पा9लकामा कायम गर6 Hनयमानसुार पे�कz फछ$यौट तथा बे\ज ुसMपर6^ण 
काय$ गनु$पनl र यस पा9लकामा समा�हत भएका सा[बकका Oवषयगत काया$लयको बे\ज ूलगत 
तथा सMपर6^णको अ9भलेख पा9लकाले ए�कन गर6 अxयाव"धक गरेको देfखएन । 

• साब$जHनक खjरद Hनयमवल6 २०६४ को Hनयम ११५ मा साब$जHनक Hनकायले आपHुत$ गर6एका 
मालसामान सMझौतामा उ�लेfखत =ा[ब"धक 3पे9श�फकेशन र गुण3तर बमोिजम भए नभएको 
Hनर6^ण वा पर6^ण गराउनपुनl mयब3था छ । पा9लकाले खjरद गjरएका ठूला उपकरण र सवार6 
साधन बाहेकको सामान आपHूत$मा गुण3तर पर6^ण र Hनर6^ण भएको देfखएन । 

• 3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोिजम 3थानीय तहले साव$जHनक सेवा 
=वाहलाई =भावकार6, �दगो र भरपद� वनाउन पा9लकाका काय$Wमह\को सामािजक पर6^ण 
अPतग$त साव$जHनक सनुवुाई गनु$पनl pयव3था बमोिजमको साब$जHनक सनुवुाई गरेको देfखएन ।  

५ 
  

योजना छनौट  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोिजम पा9लकाले आrनो अ"धकार ^ेk 9भkका 
[बषयमा 3थाHनय 3तरकाको [बकासका लागी आब"धक,बाOष$क, रणनीती [बषय ^ेkगत मxयका9लन 
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तथा �दघ$का9लन [बकास योजना बनाई लागु गनु$पनl रयोजना बनाउँदा सहभा"गतमलूक, उtपादनमलूक 
र =Hतफल =ा~त योजना छनौट गर6 =ाथ9म�ककरण गनु$को साथ ैमxयम तथा द6घ$काल6न =कृHतका 
आयोजनाह\को सचूी समेत तयार गर6 काया$Pवयनमा �याउन ुपनl pयव3था छ।पा9लकाले योजना छनौट 
गदा$ ऐनमाभएको pयव3था अन\ुप द6घ$काल6न =कृHतका ठुला योजना छनौट नगर6 सानासाना र टुWे 
योजनामा ठुलो माkामा बजेट छु�याएको अव3था छ।साना तथा टुWे योजनामा वजेट OवHनयोजन गदा$ 
�दघ$काल6न उपलpधी नहँुने हँुदा य3ता काय$मा HनयPkण गर6 ठुला योजना छनौटलाई =ाथ9मकतामा 
राfखनपुद$छ ।यसवष$ उपभो}ता स9मHतमाफ$ त भएका कामका योजनाह\ देहायअनसुार छन ्

W. 
सं. 

Oववरण योजना सं�या खच$ रकम 

१ १ लाख भPदा कमको योजना ५५ ३२५१७८८ 

२ एक लाख एक देfख पाँच लाख सMमका 
योजना 

१६३ ४६५४३९४४ 

३ ५ लाख देfख १० लाख सMमका योजना २५ १५९२९५७७ 

४ दश लाख एक देfख ५० लाख सMमका 
योजना 

५ ९४१९४४५ 

५ ५० लाख भPदा माथीका ० ०  
जMमा २४८ ७५१४४७५४ 

 

६ 
  

बजेट र काय(Yम िQबकृत  
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3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोिजम 3थानीय तहले आगामी आ"थ$क वष$को 
राज�व र pययको अनमुान, सोह6 ऐनको दफा ६५,६६,६७ र 3थानीय तहको वाOष$क योजना तथा बजेट 
तजु$मा �द�दश$न, २०७४को बदुा ५ बमोिजम =कृयाप�ु याइ आषाढ १० गत9ेभk सभामा पेश गनु$पनl र 
ऐनको दफा ७१ (६)बमोिजम असार मसाPत 9भk बजेट पाjरत गर6स}नपुनl pयव3था छ । पा9लकाले 
आ. ब.२०७७।७८ को बाOष$क काय$Wम तथा बजेट देहाय बमोिजम तोकzएको 9मHत २०७७।३।१० मा \ ७४ 
करोड ७७ लाख ८८ हजार बजेट सभा सम^ पेश गर6 सभाले 9मHत २०७७।३।११ मा बजेट पाjरत गरेको 
छ।पाjरत गरेको बजेट ऐनले तोकेबमोिजम र 3थानीय तहको वाOष$क योजना तथा बजेट 
तजु$मा�द�दश$नको देहाय =कृया तथा काय$त9लकाको अब"ध9भk काय$ भएको नदेfखएकोले तो�कएको 
=कृया तथा काय$त9लकाको बमोिजम बजेट पाjरत गर6नपुद$छ ।  
बजेट तयार6 चरण Hनयममा 

रहेको 
अब"ध 

काय$ भएको 
9मHत 

काननूी mयब3था  

3थानीय राज3व परामश$ स9मHतले 
राज3व =^ेपण गर6 काय$पा9लकामा 
पेश गर6 गनु$पनl । 

=tयेक बष$ 
पौष १५ 
9भk 

२०७७।०२।२
६ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६५,र 3थानीय तहको वाOष$क 
योजना तथा बजेट तजु$मा �द�दश$न, 

२०७४ को बदुा ५ 

आगामी आ"थ$क बष$को ला"ग आय 
mययको =^ेपण गjरएको तsयांक 

स�हतको [बबरण नेपाल सरकारमा 
पेश गनl । 

पौष 
मसाPत 
9भk 

नगरेको अPतर सरकार6 [बw mयब3थापन ऐन 
२०७४ को दफा १८ 
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�ोत अनमुान तथा बजेट सीमा 
Hनधा$रण स9मHतले eोतको =^ेपण , 

सPत9ुलत [बतरणको खाका , बजेट 
सीमा Hनधा$रण गनl । 

=tयेक 
वष$को 
बशैाख १० 
गत े9भk 
सMपPन 
गjरस}न ु

२०७७।०२।३
२ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६६( ६) र 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को बदुा ५ 

आगामी आ"थ$क बष$को बजेट 9समा, 
गाउपा9लका, नगरपा9लका, [बषयगत 
महाशाखा,शाखा तथा वडा 
स9मHतलाई पठाउने । 

=tयेक 
वष$को 
बशैाख १५ 
गत े9भk 
सMपPन 
गjरस}न ु

२०७७।०२।३
२ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६६( ७) र 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को बदुा ५ 

=ा~त बजेटको 9समा9भk र�ह 
[बषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा 
स9मHतले पा9लकाको 
योजना,Wाय$Wम तथा अनमुाHनत, 

बजेट तजु$मा गर6 पेश गनु$पनl । 

 
२०७७।०३।०
८ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६६( ८) र 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को बदुा ५ 

बजेट तथा काय$Wम तजु$मा 
स9मHतले [बषयगत महाशाखा,शाखा 
तथा वडा स9मHत बाट =ा~त बजेट 

असार ५ 
गत े9भk 

२०७७।०३।०
९ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ६७ र 3थानीय तहको वाOष$क 
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=ाथ9मकzकरण गर6 अिPतम =3ताब 

काय$पा9लकामा पेश गर6 
काय$पा9लकाबाट ि3वकृत गनु$ पनl।  

योजना तथा बजेट तजु$मा �द�दश$न, 

२०७४ को बदुा ५ 

गाउँ वा नगर काय$पा9लकाबाट 
3वीकृत भएको वाOष$क बजेट तथा 
काय$Wम उपाxय^ वा उप=मखु वा 
Hनजको असमथ$तामा काय$पा9लकाले 
तोकेको काय$पा9लकाको कुन ैसद3य 
माफ$ त गाउँ वा नगर सभामा =3ततु 
गर6 स}न ुपनl । 

असार १० 
गत9ेभk 

२०७७।०३।१
० 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ७१(१) 

बजेट तथा काय$Wम सभाले पाjरत 
गjरस}न ुपनl 

असार 
मसाPत 
9भk 

२०७७।०३।१
१ 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ७१(६) 

सभाले 3वीकृत गरेको वाOष$क बजेट 
तथा काय$Wम सव$साधारणको 
जानकार6को ला"ग =काशन र 

सMबिPधत पा9लकाको वेवसाईटमा 
अपलोड गनु$ पनl । 

eावण १५ 
9भk 

२०७७।०५।१
० 

3थानीय तहको वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा �द�दश$न, २०७४ बदुा ५ 

 

७ 
  

बजेट रकमाOतर  
 



W
म 

भौचर 
नMबर 

भौचर 
9मHत 

[बषय बे\ज ुरकम 

3थानीय सरकार सgचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(७) मा काय$पा9लकाले सभाबाट सीमा र शीष$क बा�हर 
गई बजेट खच$ गन$ पाउने छैन भPने mयब3था छ ।tय3त ैआ"थ$क काय$[ब"ध तथ Oवwीय उwरदाHय�व 
Hनयमावल6, २०७७ को Hनयम ३३(१) मा 3वीकृत बजेट तथा काय$Wम अPतरगतको कुन ै काय$Wम 
काया$Pवयन गन$ नस�कने भएमा वा 3वीकृत काय$Wम 9भkको अPय कुन ै�Wयकलापमा खच$ गनु$पनl 
अब3था भएमा tय3तो काय$ सMपPन गन$ नस}नकुा कारण तथा नयाँ काय$Wम सgचालन गनु$पनl 
आधार उ�लेख गर6 काय$Wम संसोधनका ला"ग तालकु Hनकायमा लेfख पठाउदा आब"धक योजना तथा 
काय$Wमको उदे�य ल�य र ि3बकृत बजेट अनकूुल हुनेगर6 पठाउनपुनl तथा लेखा उwरदायी अ"धकृतले 
[बHनयोजन ऐनको पjर"ध9भk रह6 आव�यकता तथा औ"च�य समेतको आधारमा काय$Wम संसोधन गर6 
बजेट सचूना =णाल6मा अuयाब"धक गन$ लगाउनपुनl mयब3था छ । नगरसभाले \ ९७ लाख ५० हजारका 
२८ वटा काय$Wबाट ७७ वटा [ब9भPन नया काय$Wममा रकमाPतर गर6 को १ करोड १७ लाख १६ हजारका 
काय$Wम संसो"धत गरेको छ । बजेट [बHनयोजन गदा$ न ैयथाथ$ हुनेगर6 [बHनयोजन ऐनमा समाबेश 
गर6 ऐनको पjर"ध9भk रह6 खच$ गनु$पनlमा आ"थ$क बष$को [बचमा योजना संसोधन/ /रकमाPतर गर6 
काया$Pवयन गनु$ उपय}ुत होईन ।  

८ 
  

बजेट काया(Oवयन  

3थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोिजम सभावाट बजेट 3वीकृत भएको सात �दन 
9भk =मखु वा अxय^ले =मखु =शासकzय अ"धकृतलाई बजेट खच$ गनl अि�तयार6 =दान गनl pयव3था 
छ ।tय3त ैबजेट काय$Pवयन गदा$3थानीय तहको वाOष$क योजना तथा बजेट तजु$मा �द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६ र ७ देहाय बमोिजमको =�Wया प�ु याइ बजेट तथा योजना काया$Pवयन गन$पनl mयब3था छ । 
पा9लकाले आ"थ$क वष$ २०७७।७८ को बाOष$क बजेट २०७७ असार ११मा सभावाट 3वीकृत गरेकोमा =मखुले 
=मखु =शासकzय अ"धकृतलाई 9मHत २०७७।४।७ मा बजेट खच$ गनl अि�तयार6 =दान गरेको भएपHन 
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बजेट काया$Pवयनका देहाय चरणह\को काया$Pवन गरेको देfखएन ।ऐनले तोकेबमोिजम र 3थानीय 
तहको वाOष$क योजना तथा बजेट तजु$मा �द�दश$न, =�Wया तथा काय$ता9लका बमोिजम बजेट काया$Pवयन 
=�Wयालाई अबलMबन गर6नपुद$छ । 
बजेट कार ्$याPवयनका चरण Hनयममा रहेकोअब"ध काय$ भएको 

9मHत 

काननूी mयब3था 

=मखुलले =मखु =शास�कय 
अ"धकृतलाई बजेटखच$ गनl 
अि�तयार6 =दान गनु$पनl । 

सभावाट बजेट 3वीकृत 
भएको सात �दन 9भk 

२०७७।४।७ 3थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ 
को दफा ७३ 

=मखु =शासकzय अ"धकृतले 
ि3वकृत काय$Wम सMबिPधत 
Oवभाग/ महाशाखा/ शाखा /इकाइ 
=मखु र वडा काया$लयलाई 9लfखत 
\पमा योजना 
काया$PवयनकोिजMमा �दनपुनl । 

अि�तयार6 =ा~त 
भएको १५ �दन9भk 

छैन 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६ 

सMबिPधत Oवभाग/ महाशाखा/ 
शाखा/ र वडा काया$लय =मखुले 
काय$Wम काया$Pवयनको 
काय$ता9लका =मखु =शासकzय 
अ"धकृत सम^ पेश गनु$ पनl । 

योजना काया$Pवयनको 
िजMमा =ा~त भएको 
9मHतले ७ �दन9भk 

छैन 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६ 
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सब ैOवभाग/ महाशाखा /शाखा / 
इकाइ =मखु बाट =ा~त 
काय$योजनालाई =मखु =शासकzय 
अ"धकृतले ए�ककृत गर6 
एकzकृतकाया$Pवयन काय$योजना 
काय$पा9लका सम^ पेश गनु$ पनl । 

 
छैन 3थानीय तहको 

वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६ 

गाउँ / नगर काय$पा9लकाले वाOष$क 
खjरद योजना तथा गु\योजना 
3वीकृत गर6 सो अन\ुप खjरद 
काय$को pयव3थापन गनु$पनl । 

आ"थ$क वष$ श\ु 
भएको एक म�हना 
9भk 

छैन 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६ 

अनगुमन तथा सपुर6बे^ण स9मHत 
गठन गर6, स9मHतले काम गरेको 
=Hतबेदन =tयेक २ म�हनामा 
काय$पा9लकामा पेश गनु$पनl र 
काय$पा9लकाले अनगुमन तथा 
सपुर6बे^ण स9मHतको =Hतबेदनको 
आधारमा योजना काय$Pवयनमा 
देfखएका k�ुटह\ स�चाउन तथा 
समय र गुण3तर कायम गन$ 

ए�ककृत गर6 
एकzकृतकाया$Pवयनका
य$योजना काय$पा9लका 
सम^ पेश गरेको १५ 
�दन 9भk स9मHतले 
काय$योजना बनाई 
काया$Pवयन गनु$पनl 

छैन 3थानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ 
को दफा १६(४) ख 
(५)र 3थानीय तहको 
वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६.२.१ र ६.२.१ 
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सMबिPधत प^ (उपभो}ता 
स9मHत,Hनमा$ण 
mयबसायी,परामश$दाता र 
कम$चार6)लाई आब�यक Hनद$शन 
�दनपुनl । 

वडा अनगुमन स9मHत गठन गर6 
बडा3तjरय योजना अनगुमन गदा$ 
देfखएको [बषयका सMबPधमा 
अनगुमन तथा सपुर6बे^ण 
स9मHतलाई Hनय9मत \पमा 
जानकार6 गराउनपुनl । 

 
छैन 3थानीय 

सरकारसंचालन ऐन, 

२०७४ को दफा १६(४) 
ग (४) र 3थानीय 
तहको वाOष$क योजना 
तथा बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६.२.३ 

पा9लकाले १० करोड भPदा ब�ढ 
लागतका आयोजनाको योजना 
सMपPन भएको २ बष$ 9भk तeेो 
प^बाट =भाब म�ुयाङकन 
गराउनपुनl 

 
छैन 3थानीय तहको 

वाOष$क योजना तथा 
बजेट तजु$मा 
�द�दश$न, २०७४को 
बदुा ६.२.४ 

 

९ 
  

/नकासा aफता(  
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[बHनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ४ (१२) मा सशत$, समपरुक र [बशषे अनदुानको रकम आ"थ$क बष$ 9भk 
खच$ नभइ बचत भएमा tय3तो बचत रकम सMबिPधत 3थाHनय तहले सMबिPधत कोष तथा लेखा 
HनयPkक काया$लय माफ$ त आगामी आ"थ$क बष$को असोज मसाPत 9भk संHघय सिgचत कोषमा �फता$ 
दाfखला गनपुनl pयव3था छ । tय3त ै=देश नं १ को [बHनयोजन ऐन २०७७ को दफा ४(१३)मा सशत$, 
समपरुक र [बशषे अनदुानको रकम असार मसाPतसMम खच$ नभइ बचत भएमा tय3तो बचत रकम 

सMबिPधत 3थाHनय तहले =देश लेखा HनयPkक काया$लय वा =देश लेखा इकाइ काया$लय माफ$ त =देश 
सिgचत कोषमा �फता$ दाfखला गनपुनl pयव3था छ । पा9लकाको =ा~ती तथा भ}ुतानी �हसाब अनसुार 

देहाय बमोिजम सशत$, समपरुक र [बशषे अनदुानको रकम \.१२५३९०९६२।८४ असार मसाPतसMम खच$ 
नभई मौ�दातमा रहेको देfखएको छ । ऐन अनसुारआगामी आ"थ$क बष$को असोज मसाPत संघीय सिgचत 
कोषमा \.१२०२८९१४९।८४ र =देश सिgचत कोषमा \.५१०१८१३ दाfखला गनपुनlदेfखएकोमा संघीय 
सिgचत कोषमा 9मHत २०७७।४।८ मा \ १२०२८९१५७।९२ र =देश सिgचत कोषमा 9मHत २०७७।४।८ मा \ 
५१०१८१३ दाfखला भएको देfखएको छ ।  
अनदुान Eदान गनb 
/नकाय 

अनदुानको Eकार Eा1त रकम खच( रकम बाँकT रकम 

संघीय सरकार शसत$  ३८२९३२२७० २६२६४३११२।१६ १२०२८९१४९।८४  
[बशषे ० ० ०  
समपरुक ० ० ० 

=देश सरकार शसत$  २८०७००० १५२४३७१।०० १२८२६२९  
समपरुक १००००००० ६१८०८१६ ३८१९१८४  
ज:मा 

  
१२५३९०९६२।८४ 
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१० 
  

िज:मेवार<  

3थानीय तहको सं"चत कोषमा गत Oवगतको बाँकz यस वष$ =ा~त र खच$ भएको रकम 3प�ट देfखने 
गर6 �हसाब रा� ेर िजMमेवार6 ए�कन गनु$पद$छ।तर पा9लकाले गत वष$को लेखापjर^ण =Hतवेदन अनसुार 
आ"थ$क वष$को अPtयमा \.२००११८५५४.०९मौ�दात भएकोमा यो वष$को =ा~ती तथा भ}ुतानी �हसाबमा 
\.१६१६२०३२४।४० eे3ता तथा आ"थ$क [बबरणमा िजMमेवार6 सारेको देfखयो।जस अनसुार लेखापर6^ण 
=Hतवदेनमा उ�लेख भएको भPदा \ ३८४९८२२९।६९ घट6 िजMमेवार6 सारेको सMबPधमा फरक रकम 
ए�कन गर6 �हसाब 9मलान गनु$पनl देfखएको छ ।  

 

११ 
  

दा/यmव .सज(ना  

आ"थ$क काय$Oव"ध तथा Oवwीय उwरदाHयtव Hनयमावल6, २०७७ को Hनयम ३९(२) अनसुार काया$लयले 
चाल ुआ"थ$क वष$को OवHनयोिजत बजेटले नखाMने र बढ6 खच$ हुने गर6 दाHयtव 9सज$ना गन$ नहुने 
pयव3था उ�लेख छ ।सोह6 Hनयमावल6को ३९(१५) अनसुार दाHयtव 9सज$ना भई भ}ुतानी �दन बाँकz 
Oववरणमा समावेश मxये तलब, भwा, घर भाडा, स\वा �मण खच$, पोषाक, रासन, खाuयाPन, 9सधा, औषधी 
उपचार खच$, सेवा Hनवwृ सOुवधा, 3वीकृत वाOष$क काय$Wम अनसुार सMझौता भएका खच$ह\माk भ}ुतानी 
�दन 9म�ने उ�लेख छ । पा9लकाले Hनयम Oवपर6त काया$लय साम�ी मसलPद छपाई मे9सनर6 मम$त 

लगायतमा \१३९१४६३।५० तथा Hनमा$ण काय$मा \ ८३७३१६२ गर6 कूल ९७६४६२५।५० रकम OवHनयोिजत 
बजेटले नखाMने गर6 अक� वष$ दाHयtव सारेको देfखयो । य3ता खच$मा HनयPkण हुनपुद$छ ।  

 

१२ 
  

खच( खाताको मौVदात  
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3थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोिजम एक आ"थ$क वष$मा खच$ हुन नसकz बाँकz 
रहेको रकम आ"थ$क वष$को अPतमा 3थानीय तहको सं"चत कोषमा 3थानाPतरण गर6 आ"थ$क बष$को 
अPtयमा शPुय गjर आगामी आ"थ$क बष$को लागी न[बकरण गरेर माk सgचालन गनपुदछ$ ।आ"थ$क 
वष$को अPतमा 3थानीय तहको सं"चत कोषमा �fPसफर गनु$पन$मा आ"थ$क वष$ समा~त भए प�चात ्
पHन चाल ु खच$ खतामा \ ११५२३२६।५८ पजुीगत खच$ खातामा \ ५६५७११०७ समेत गर6 \ 
५७७२३४३३।५८. मौ�दात रहेको पाईयो ।ऐन बमोिजम एक आ"थ$क वष$मा खच$ हुन नसकz बाँकz रहेको 
रकम आ"थ$क वष$को अPतमा 3थानीय तहको सं"चत कोषमा 3थानाPतरण गjरनपुद$छ ।  

१३ 
  

बकै \हसाब .मलान oबबरण  

3थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोिजम 3थानीय तहले आrनो कारोबारको लेखा 
महालेखा HनयPkक काया$लयको 9सफाjरशमा महालेखापर6^कबाट 3वीकृत भएको ढाँचामा रा�ुपनl 
उ�लेख छ । सो बमोिजम मा9सक \पमा �े3ता र बकै खाताको �हसाब 9मलान Oवबरण तयार गनु$पनlमा 
तयार गरेको देfखएन । 3थानीय तहको=ाि~त भ}ुतानी �हसाबमा eे3ताअनसुार आषाढ मसाPतको बकै 
मौ�दात \.२०७८६५०३२।०८ देfखएकोमा सो अब"धमा देहायबमोिजमको खाताको बकै अनसुार बकै 
मौ�दात \ ३५०२४७४०७।८३ देfखएकोले eे3ता भPदा बकै बढ6 देfखएको\. १४२३८२३७५।७५ का सMबPधमा 
ए�कन गर6 �हसाब 9मलान गनु$पद$छ। 
खाताको नाम eे3ता अनसुारबाँकz ब�क 3टेटमे�टअनसुार 

बाँकz 

चाल ुखच$ खाता ११५२३२६।५८ ८१८८६२८४।४९ 

पूँिजगत खच$ खाता ५६५७११०७ ५७९८८९२।०३ 
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OवOवध कोष खाता २४६८१५।८० ११८५३११।८० 

[बभा�यकोष खाता ० ० 

आPतर6क अनदुान खाता २८२५५०० २८८१६६२।५० 

3थाHनय तह धरौ�ट खाता ८४१७८८८।३३ ८४१७८८८।३३ 

3थाHनय तह सिgचत कोष खाता ७७३४९८१७।५२ १७५३१९६७९।५० 

राज�व बाडफाड खाता ४३०६२२४५।७७ ५४१२९८१६।९७ 

=कोप pयव3थापन खाता ३४८४६२९।६३ ३३२५९९७।६३ 

आPतर6क राज�व खाता १४७५४७०१।४५ १७३०१८७४।५८ 

जMमा २०७८६५०३२।०८ ३५०२४७४०७।८३ 
 

१४ 
  

Lवषय Wेpगत वजेट तजु(मा र खच(  

3थानीय तहको वाOष$क योजना तथा वजेट तजु$मा �द�दश$न, २०७४ को बदुा ५.१.३ मा बजेटको पबु$ 
तयार6 गदा$ गाऊँ वा नगर काय$पा9लकाले आrनो ^ेk9भk सgचालन गनl Oवकास �Wयाकलापह\लाई 
Oवषयगत ^ेk तोकz काय$पा9लकाका सद3यह\लाई Oवषय ^ेkगत िजMमेवार6 �दन ुपनlछ । tय3त ैसो�ह 
�द�दश$नको बदुा ५.२.२.३ मा eोत अनमुान तथा बजेट Hनधा$रण स9मHतको काम, कत$mय अ"धकारमा 
Oवषय ^ेkगत वजेटको सीमा Hनधा$रण गनl,र Oवषय ^ेkगत वजेट तजु$मा सMबPधी माग$दश$न तय गनl 
समेत mयब3था छ। पा9लकाले यस बष$ �द�दश$न बमोिजम eोत अनमुान तथा बजेट Hनधा$रण स9मHतले 
Oवषय ^ेkगत वजेटको सीमा Hनधा$रण गनl काय$र Oवषय ^ेkगत वजेट तजु$मा सMबPधी माग$दश$न तय 
नगर6 [बषयगत ^ेkमा देहाय बमोिजम बजेट तथा खच$ गरेको छ । �द�दश$न बमोिजम Oवषय ^ेkगत 
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वजेटको सीमा Hनधा$रण गनl काय$र Oवषय ^ेkगत वजेट तजु$मा सMबPधी माग$दश$न तय गर6 बजेट 
तजु$मा तथा खच$ गjरन ुपद$छ । 
[बषयगत ^ेk वाOष$क वजेट खच$ रकम कुल खच$ 

मxये 
=Hतशत 

आ"थ$क Oवकास १००४७४२७० ३१६१३७१९ ३१.४६ 

सामािजक [बकास ३५६९४००६३ २८१४९६९२० ७८.८६ 

पवूा$धार Oवकास  २७४३१७४५८ १६२३३९३५९ ५९.१८ 

सशुासन तथा अPतर सMबिPधत 
^ेk 

४६०४८८५९ २४१०२१९२ ५२.३४ 

काय$ सgचालन तथा =शासHनक 
खच$ 

१३६२७५८७४ ८९०८८६१७ ६५.३७ 

जMमा ९१४०५६५६१ ५८८६४५८०७ ६४.३९ 

tय3त ैपा9लकाले यसबष$ कुल आPतjरक आयबाट \६५८११८१२।३९ राज3व बाँडफाँड र अनदुानबाट \ 

६९१४५६१२२।०२ गर6 जMमा \७५७२६७९३४।४१ आMदानी भएकोमा चाल ुतफ$  \. ३५२१०४४०२ र पूँिजगत 
तफ$  \. २३६५४१४०५ समेत \ ५८८६४५८०७ खच$ भएको छ । खच$ मxये आPतjरक आयको �ह3सा ११.१८ 

=Hतशत रहेको छ । यसबष$ पदा"धकार6 स[ुबधामा \. ८४३६००० खच$ भएको छ जनु आPतjरक आयको 
१२.८१ =Hतशत रहेको छ । पा9लकालाई =ा~त भएको सब ैअनदुान र राज3व बाँडफाँडको रकमबाट 

५०.९२%चाल ुर ३४.२० =Hतशतमाk पूँिजगत Hनमा$णमा खच$ भएको देfखPछ । यसबाट पा9लकाले [बकास 
Hनमा$ण =योजनमा Pयनु खच$ गरेको =शासHनक =योजनमा ब�ढ खच$ भएको देfखPछ । =शासHनक 
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खच$ HनयPkण गद� =ा~त अनदुान र राज3व बाँडफाँडको रकम अ"धक\पमा [बकास Hनमा$ण =योजनमा 
पjरचालन गjरनपुद$छ । 

१५ 
  

चौमा.सक खच(  

आ"थ$क काय$Oव"ध Hनयमावल6, २०६४ को Hनयम २३ बमोिजम 3वीकृत भएको काय$Wममा Hनयम २५ 
बमोिजम चौमा9सक =गHत Oववरण वनाई पेश गनु$पनl र चौमा9सक काय$ ल�य तथा काय$Wम बमोिजम 
काय$सMपादन सMपPन गर6 काय$Wम काया$Pवयन गनु$पनl pयव3था छ।काया$लय ले उपलpध गराएको 
Oववरण अनसुार देहाय बमोिजम =थम चौमा9सकमा ७.२५ =Hतशत दो�ो चौमा9सकमा १५.८७ =Hतशत 
त�ेो चौमा9सकमा७६.८७ =Hतशत र आषाढ म�हनामा ५३.७४ =Hतशत खच$ भएको देfखएको छ। । 
चौमा9सक काय$ ल�य तथा काय$Wम बमोिजम काय$सMपादन सMपPन नगर6 वषा$Pतमा हतारमा काम 
गराउँदा कामको गुण3तरमासमेत असर पनl देfखएकोले Hनयममा भएको pयव3था अन\ुप आषाढमा 
खच$ गनl पjरपाट6मा HनयPkण गन$ चौमा9सक काय$ ल�य तथा काय$Wम बमोिजम काय$सMपादन 

गjरनपुद$छ। 
9स.नं. पूँजीगत 

खच$ 
शीष$क 

कुल खच$ चौमा9सक खच$  आषाढ 
म�हनाको माk 
खच$ 

=थम 
चौमा9सक 

दो�ो चौमा9सक त�ेो चौमा9सक 

१ पा9लका 
पूँजीगत 

१८१८७९७०२।०० १६४३२१८९।०० २४२८२८४७।०० १४११६४६६६।०० ९०३४५००७ 
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२ संघीय 
सशत$ 
पूँजीगत 

५४६६१७०३ ७२१३७० १३२५८५५८ ४०६८१७७५ ३६७८७१९३ 

 
कुल 
जMमा 

२३६५४१४०५ १७१५३५५९ ३७५४१४०५ १८१८४६४४१ १२७१३२२०० 

  
१०० ७.२५ १५.८७ ७६.८७ ५३.८७ 

 

१६ 
  

सं:प/तको संरWण  

आ"थ$क काय$Oव"ध तथा Oवwीय उwरदाHय�व Hनयमावल6, २०७७ को Hनयम ९४ मा कुन ै कम$चार6को 
िजMमामा रहेको सरकार6 सMपOwको �हना9मना नहुने गर6 लगत �े3ता स�हत tयसको संर^ण गनl 
कत$pय tय3तो सMपOw िजMमा 9लने कम$चार6 र सMबिPधत काया$लय =मखुको हुनेpयव3था रहेको छ 
यस पा9लका काया$लय तथा वडा काया$लयह� मा रहेका सMपOwह�को Oववरण देहाय अनसुार छः 
म�ुय 
सMपHत तथा 
मालसामान
को नाम 

ज�गाको 
^ेkफल 

/साधनको 
पjरमाण 

म�ुय रकम सMपHत तथा 
मालसामानको बत$मान 
अब3था 

=योग/कै�फयत  

ज�गा ६.४१०८७५ १३३७२५०१ चाल ु २.६८७७५ को म�ुय 
नखलेुको 

��पर १ २६०५००० चाल ु =योग भरैहेको 
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¡या}टर ३ १८७४५०० चाल ुहालत २ 9ललाम 
गनु$पनl १ 

म�ुय नखलेुको १ 

दमकल  १ ४७००००० चाल ुहालत 
 

जीप २ ५५३८४९६ चाल ु =योग भइरहक� 

Oपक अप १ ५९९८००० चाल ु =योग भइरहेको 

मोटर 
साइकल 

२२ ४०४१८०० चाल ु =योग भइरहेको 

3कु�ट २ ५१३००० चाल ु =योग भइरहेको 

एMबलेुPस १ म�ुय नखलेुको चाल ु मदन भ�डार6 
अ3पतालको 
नाममा रहेको 

भवन ६ २९४२०००० चाल ु रा¢ो हालत 

, उ�लेfखत [बबरण आधारमा अबलोकन गदा$ पा9लकाले आrनो कHतपय भबनमा =योगमा रहेकोकHतपय 
ज�गाको म�ुय नखलेुको र सघीय मा9मला तथा सामाPय =शासन मPkालयको २०७३।१२।२५ को पjरपk 
अनसुार यस पा9लकामा समा�हत भएका साOवकका गाँउ Oवकास स9मHत, तथा साOवकका संघीय [बषयगत 
काया$लयको सMपOw, दाHयtव तथा अ9भलेख नभएको र िजPसी Hनर6^णबाट 9ललाम तथा मम$त गनु$पनl 
भHन उ�लेख भएकोमा 9ललाम =कृया श\ु भएको देfखएन ।साथ ैपा9लकाले मम$त गर6 सgचालनमा 
�याएको एMबलेुPसको सgचालन काय$[ब"ध नबनाएको र एmबलेुPसको आMदानी =ा~त गरेको समेत 
पा9लकाको सMपOwको उ"चत संर^ण भएको देfखएन ।  
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१७ 
  

साव(ज/नक स:पLM, जqगाको संरWण, उपयोग  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा पा9लकाले आrनो ^ेk9भkको सरकार6, सामदुाHयक 
तथा साव$जHनक सMपOw, अPय साब$जHनक सMपOw, साव$जHनक =योग 3थल, ज�गा वा अPय संरचनाको 
अuयाव"धक अ9भलेख राfख tय3तासMपOwको रेखदेख, मम$त सMभार तथा अPय =बPध गनु$पनl pयव3था 
छ । यस पा9लकाले tय3ता साब$जHनक सMपOwको अuयाव"धक अ9भलेख राखेको देfखएन ।पा9लकाले 

साव$जHनक ज�गाको अuयाव"धक अ9भलेख राfखअनगुमन नगरेको कारण समेतबाट साव$जHनकपHत$ 
ज�गाले ओगटेको ^ेkफल परैु सावदु रहे, नरहेको र tय3ता साब$जHनक तथा सामदुाHयक सMपOw 
बेच[बखन गन$ वाअ\ कुन ैmयहोराले हक ह3ताPतरण वा 9लजमा �दए, न�दएको सMबPधमा ए�कन हुन 
सकेन ।  

 

१८ 
  

सवर<साधन खSरद  

 
अथ$ मPkालयको 3थानीय तहमा बजेट तजु$मा काया$Pवयन आ"थ$क pयव3थापन तथा सMपती 
ह3ताPतरण सMबPधी Hनदl9शका, २०७४ को Hनदlशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलmध 
गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया$लयको Hनय9मत =योजनको ला"ग सवार6 साधन खjरद गन$ 
नपाईने pयव3था छ । लेखापर6^णको Wममा =ा~त Oववरण अनसुार गाउपा9लकाले १ थान दमकल 
खjरदमा \ ४७००००० खच$ गरेका छन ्।काय$[ब"ध बमोिजम नेपाल सरकारबाट उपलmध गराइएको बजेट 
तथा �ोत साधनबाट काया$लयको Hनय9मत =योजनको ला"ग सवार6 साधन खjरद गन$ 9म�ने देfखदैन 
।  
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१९ 
  

काननू /नमा(ण एवं काया(Oवयन  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 3थानीय तहले आrनो अ"धकार^ेk 
9भkका Oवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ"धनमा रह6 आव�यकता अनसुार Hनयम, Hनदl9शका, काय$Oव"ध 
र मापद�ड बनाई काया$Pवयनमा �याउन स}ने mयव3था छ। पा9लकाले हालसMम १८  वटा ऐन६वटा 
Hनयमावल6 २५ वटाँ काय$[ब"ध तथा ४ बटा Hनदl9शका र १ वटा आचारस�हता आद6 Hनमा$ण गर6 
काया$Pबयननमा आएकोमा आrनो अ"धकार ^ेञ9भkको आब�यक काननु बनाई पा9लकाको 
काय$=कृयालाई mयबि3थत गर6नपुद$छ ।  

 

२० 
  

Oया/यक स.मती  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देfख ५३ सMम अ"धकार ^ेk तथा Pयाय सMपादन 
=�Wयाको pयव3था गरेको छ । स9मHतमा परेको उजरु6मxये मेल9मलाप =कृHतका आधारमा Oववाद दता$ 
भएको ३ म�हना9भk टु¥गो लगाउने pयव3था छ । तर लेखापर6^णको Wममा =ा~त Oववरण अनसुार 
गतबष$ फ¦ य§ट कारबाह6 �कनारा गर6 टु¥गो लगाउन बाकzनभएको र यो बष$ थप भएको२७१ वटा 
Oववाददता$ भएकोमा २३३ वटा माk फ¨यौट भई ३८ फ¦ य§ट हुन बाँकz देfखPछ । Pयाय सMपादन 
=�Wयालाई ऐनले तोकेको Mयाद9भk फ¦ य§ट वा कारबाह6 �कनारा गर6 टु¥गो लगाउनपुद$छ । 

 

२१ 
  

oबoबध खच(  

नगरपा9लकाको काय$सgचालन Hनदl9शका २०७७ को बदुा ६ मा "चयापान तथा अHत"थ सtकारमा नगर 
=मखुले बीस हजार.उप=मखुले पP© हजार काय$लयले दश हजार बडाxय^ तथा वडा काया$लयले दश 
हजार रकममा नबªने गर6 मा9सक [ब[बध खच$को आदेश गन$ स}ने र उ�लेfखत 9समा भPदा बढ6को 
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आदेश भएको अब3थामा आधार र औ"चtय स�हत काय$पा9लकाको बठैकमा पेश गनु$पनl काय$पा9लकाको 
ि3बकृत नभई tय3तो रकम भ}ुतानी नहुने mयब3था छ । पा9लकाले काय$[ब"ध [बपर6त काय$पा9लकाबाट 
ि3बकृHत न9लएको समेत यस बष$ [ब[बध खच$ बापत \ २५०००००। खच$ गरेको छ । काय$सgचालन 
Hनदl9शका २०७७ को बदुा ६ बमोिजम य3तो खच$ HनयPkण गर6नपुद$छ ।  

२२ 
  

अनदुान oबतरण  

आ"थ$क काय$[ब"ध तथा [बOwय उwरदाHय�ब Hनयमावल6 २०७७ को Hनयम ४० (५) मा काया$लयले कुन ै
संघ वा सं3थालाई रकम �ददा योजना काय$Wम र लागत समेत खलुाई �दईनपुनl र जनु कामको लागी 
�दएको हो सो काममा ल�य अनसुार खच$ गरे वा नगरेको र tय3तो रकमको काननु बमोिजम 

लेखापर6^ण भए नभएको कुराको अनगुमन गर6 =Hतबेदन 9लने mयब3था छ । तर पा9लकाबाट [बतरण 
भएको अनदुानको स�ह सदपुयोग भए नभएको सMबPधमा Hनयमावल6को उ�लेfखत mयब3था बमोिजम 
=Hतबेदन 9लएको देfखएन । साथ ैअनदुान सMबPधमा 3थानीय अनदुान नीHत तय गरेका छैनन ्। तसथ$ 
अनगुमनलाई =भावकार6 वनाई संघ, =देश तथा 3थानीय तहबाट Oवतरण हुने अनदुानमा दोहोरोपना 
नहुने गर6 अनदुान�ाह6को जीबन3तरमा सधुार आएको य�कन गर6 रकमको पणू$ सदपुयोग गराउनेतफ$  
xयान �दनपुद$छ ।  

 

२३ 
  

अOतर सरकार< अिuतयार<  

आ"थ$क काय$[ब"ध तथा Hनयमावल6 [बwीय उwरदाHय�व Hनयमाबल6 २०७७ को Hनयम ४६ मा 3थाHनय 
तह माफ$ त कुन ैआयोजना तथा काय$Wम काया$Pवयन गनlगर6 Hनण$य भएमा सMबिPधत कोष तथा 
लेखा HनयPkक काया$लयले 3थाHनय तहलाई संHघय Hनकायको ईकाईका \पमा काया$लयको कोड उपलmध 
गराई एकल खाता कोष =णाल6 अनसुार आ"थ$क कारोबार सgचालन गनl गर6 tय3तो काय$Wमको 
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भ}ुतानी Hनकासा �दने र अPतर सरकार6 अि�तयार6 बमोिजम काय$Wम गनl काया$लयले tय3तो 
अि�तयार6 अनसुार भएको खच$को मा9सक, kमैा9सक र बाOष$क =Hतबेदन ि3वकृत ढाचामा अि�तयार6 
�दने Hनकायमा पठाउनपुनl mयब3था छ । पा9लकालाई यस बष$ देहाय बमोिजम अPतर सरकार6 
अि�तयार6 बमोिजम काय$Wम काय$Pवयन गन$ अि�तयार6 तथा Hनकासा =ा~त भई खच$ समेत भएकोमा 
खच$को मा9सक, kमैा9सक र बाOष$क =Hतबेदन अि�तयार6 �दने Hनकायमा पठाएको देfखएन । काननुमा 
भएको mयब3था अनसुार खच$को मा9सक, kमैा9सक र बाOष$क =Hतबेदन अि�तयार6 �दने Hनकायमा 
पठाउन ुपद$छ । 
ब.उ.9श.नं. बजेट Hनकासा खच$ 

३६५००१०४३ ९९५०००० ९२१४१२७ ९२१४१२७ 

३१४०१०१२३ १६५८५७००० १६५३५३००० १६५३५३००० 

जMमा १७५८०७००० १७४५६७१२७ १७४५६७१२७ 
 

२४ 
  

दरबिOद र पदप/ुत (  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोिजम 3थानीय तहको काय$बोझ, राज3व ^मता, 
खच$को आकार र 3थानीय आव�यकता समेतलाई xयानमा राखी कम$चार6 समायोजन भएपHछ माk 
स¥गठन तथा pयव3थापन सवl^णका आधारमा 3थानीय तहमा स¥गठन संरचना कायम हुने pयव3था 
छ । पा9लकामा =मखु =शासकzय अ"धकृत स�हत १४५ दरबPद6 3वीकृत रहेको [बबरण =ा~त भएकोमा 
=मखु =शासकzय अ"धकृत स�हत ५५ जना पदपHूत $ भएको देfखPछ । लेखापर6^णको Wममा =ा~त 
Oववरण अनसुार काय$ pयव3थापनका «ि�टकोणले महtवपणू$ माHनएका =मखु =शास�कय अ"धकृत स�हत 

९० पदह\jर}त रहेका छन ्। दरबPद6 बमोिजम जनशि}तको पणू$ता नहँुदा Oवषयगत काय$Wम सgचालन, 
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सेवा =वाह तथा पा9लकाको सम� काय$ सMपादनमा असर परेकोि3थHत छ । तसथ$ jर}त पदह\ 
यथाश}य =देश लोक सेबा आयोगमा माग गर6 Hछटो पदपHूत $ गरेर सेवा =वाह =भावकार6 बनाउनपुद$छ । 

२५ 
  

कम(चार< करार  

3थानीयसरकारसgचालनऐन, 

२०७४कोदफा८३मा3थानीयतहलेआrनोअ"धकार^ेkरकाय$बोझकोOव�लेषणगर6संगठनतथाpयव3थापनसभl^
णकोआधारमा3थायी=कृHतकोकामकोला"गतथासेवाकरारबाट9लईनेकम$चार6कोदरबPद6=3तावगनु$पनlरअ3था
यीदरबPद6सजृनागन$नस�कनेpयव3थाछ।तरपा9लकाले कुल ७० जनाकम$चार6ह�करारमाराfख\ १०४३८२०८ 
पार6e9मक खच$लेखेकोछ । 
tयसगैर6 सोह6 ऐन २०७४कोदफा८३(८) वमोिजमपा9लकालेनगर=हर6, सवार6चालक, सयश, 

काया$लयसहयोगी, पलMबर, इले}ट69सयन, चौ�कदार, मा9ल, 

बग¬चेलगायतकापदमामाkकरारवाटसेवा9लनस�कनेpयव3थागरेकोछ।3थानीय तहले 
मा"थउ�लेfखतपदवाहेक सब इिPजHनयर लगायतOव9भPन ३१ पदमा करारHनयिु}तगर6 \ ९६५०१८० 
भ}ुतानीगरेको काय$ ऐन [बपjरत देfखएकोले पदपHुत $ गर6 खच$ लेखेको HनयमसMमत नदेfखएको \ 

९,६५०,१८० 

२६ 
  

Qथा/नय भMा  

3थानीय सरकार संचालनऐन २०७४कोदफा ८६ (१) बमोिजम3थानीयसेवागठन, संचालनpयव3थापन, 

सेवाकाशत$तथासOुवधासMबिPधआधारभतू9सuधाPतरमापद�डसंघीयकाननूबमोिजमहुने, दफा८६ (२) 
बमोिजम3थानीयसेवाकोगठन, 

संचालनतथाpयव3थापनसेवाकोशत$तथास[ुबधासMबिPधअPयpयव3था3थानीयतहलेबनाएकोकाननूबमोिजम
हुनेpयव3थाछ । 

१,४२८,००० 
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tय3तअैथ$मPkालयकोकाय$संचालनHनदl9शकामाअHतjर}तसमयर[बदाको�दनकामगदा$अथ$मPkालयबाटनम
स$3वीकृतगराईमाkखाजारखानावापतकोरकमभ}ुतानी�दनपुनl 
=ोtसाहनभwाखवुाउनसमेतअथ$मPkालयबाट3वीकृHत9लनपुनlpयव3थाछ।पा9लकाले काननू नबनाई यो बष$ 
अPय भwा उ�लेख गर6 =मखु =शास�कय अ"धकृत स�हत Oव9भPन तहका ५५ जना 3थाHय कम$चार6लाई 

\ ६६०००० चौसि�ट जना करार कम$चार6 लाई \ ७६८००० गर6 कुल जMमा \. १४२८०००3थाHनय भwा 
खच$ गरेको देfखयो । पा9लकाले काननू नबनाई भ}ुतानी �दएको भwा बापतको रकम थप आ"थ$क 
pययभार पन$ गएको \. 

२७ 
  

उmखनन तथा संकलन स:बिOध काय(योजना  

ढु¥गा "ग�ट बालवुा उtखनन तथा [ब�W mयब3थापन सMबिPध मापद�ड २०७७ को बदुा ४ बमोिजम 
उtखनन तथा संकलन सMबिPध काय$योजना तयार गर6 गाउ तथा नगर काय$पा9लकाबाट ि3बकृत गनl 
mयब3था छ ।पा9लकाको =ारिMभक बाताबरणीय पjर^णबाट [ब9भPन ५ खोलाबाट २०२०३५ घन9मटर 
न�दजPय पदाथ$को सालाखाला मअुकर स�हतको म�ुय २८१२३९२०।३९ राज�वको सालाखाला ल�य 

देfखएकोमा ठे}का बाट न�दजPय पदाथ$को संकलन,उtखनन र [ब�W गन$ बढाबढ गर6 मअुकर समेत \ 
३२७७०००० आय असलु गरेको देfखएको छ । उtखनन तथा संकलन सMबिPध काय$योजना तयार गर6 
काय$ गरे अझ आय अस9ुलमा mयबि3थत हुने देfखPछ ।  

 

२८ 
  

न\दजOय पदाथ(को पSरमाण /नयOpण  

ढु¥गा गीट6 बालवुा उtखनन [ब�W तथा mयब3थापन सMबिPध मापद�ड २०७७ को बदुा ७ ( ६) मा 
उtखनन संकलन तथा ढुवानी कता$ले उtखनन संकलन वा ढुवानी गरेको पर6माणको दैHनक अ9भलेख 
अनसुचुी ४ क र दैHनक पटके [ब�W वा अ9भलेख तरे6ज अनसु"ुच ४ ख बमोिजमको ढाँचामा रा�ुपनl 
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mयब3था छ ।पा9लकाले न�दजPय पदाथ$ संकलन तथा [ब�Wको लागी देहाय बमोिजम =Hत3पधा$को 
माxयमबाट प�टा �दएकोमा काय$[ब"ध बमोिजम न�दजPय पदाथ$को उtखनन तथा [ब�Wको अ9भलेख 
राखेको देfखएन । काय$[ब"ध बमोिजम अ9भलेख नराfख प�टा �दईदा ठे}कामा �दएको पjरमाण HनयPkण 
हुने देfखएन । मापद�ड २०७७ बमोिजम प�टामा �दएको पjरमाणमा उtखनन तथा [ब�Wको अ9भलेख 
राखी न�दजPय पदाथ$को पjरमाण HनयPkण गjरनपुद$छ । 
प�टा 9लने mयबसायी उtखनन र [ब�W 3थान प�टा पर6माण (घन 

फzट) 

प�टा रकम (मअुकर 
बाहेक) 

पवुा$gचल कP�}सन [ब9भPन ५ बटा खोला १७०००३५ २९०००००० 
 

२९ 
  

vयाज  

ठे}का सMझौताको बदुा ११ मा तो�कएको Mयाद9भk ठेकेदारले नगरपा9लकालाई बझुाउनपुनl �क3ता 
रकम नबझुाएमा बाँकz �क3ता रकमको दैHनक ०.०२७% का दरले mयाज समेत असलु गनु$पनl mयब3था 
छ ।पा9लकाले न�दजpय पदाथ$को उtखनन संकलन तथा ढुवानी कता$ले उtखनन संकलन वा ढुवानी 
गरेको पर6माणको सMझौतबमोिजमको �क3ता रकम समयमा नबझुाई �ढला बझुाएको देfखएकोले mयाज 
समेत असलु गनु$पनl \  

ठेकेदारको 
नाम 

�क3ता रकम बझुाउनपुनl 
9मHत 

बझुाएको 9मHत �ढला �दन mयाज रकम 

पवुा$ञचल 
कP�}सन 
प�हलो �क3ता 

९८३१००० २०७७।१०।३० २०७८।१।१२ ७२ १९१११४।६८ 

५९०,८८९ 
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पवुा$ञचल 
कP�}सन 
प�हलो �क3ता 

९८३१००० २०७७।१२।३१ २०७८।५।२३ १२५ ३३१७९६।२५ 

   
मअुकर 

 
६७९७८।३३   

जMमा 
  

५९०८८९। 
 

३० 
  

असलु गनb बाँकT रकम  

3थानीय सरकार सgचालन ऐन, २०७४ को पjर�छेद ९ Oवwीय अ"धकार ^ेk अतगत Oव9भPन कर 
तथा श�ुक लगाउने र आय ठे}का बापत ब}यौता रकम समेत असलु6 गनl pयव3था छ।tय3त ैआय 
ठे}का बPदोब3त बमोिजम सMझौता अनसुार असलु गन$ बाँकz रकम तो�कएको अब"ध 9भk दाfखला 
गनु$पनl mयब3था छ ।3थानीय तहले यो वष$ बPदोब3त गरेको मे9शनर6 भाडा देहाय अनसुार असलु गनl 
बाँकz देfखएको [बबरण पेश भएकोले Hनयमानसुार आब�यक कारबाह6 गर6 असलु गनु$ पनl\  

ब}यौता रहनेको नाम [बबरण बझुाउन बाकz रकम 

स�ुमा खHतवडा सटरभाडा २४००० 

मनोज खनाल सटरभाडा १६००० 

jरता [ब�वकमा$ सटरभाडा ९२००० 

सOवता "ध9मरे सटरभाडा २४००० 

मे9लफेरा मौर6पालन सं3था सटरभाडा ६२००० 

जMमा 
 

२१८००० 
 

२१८,००० 
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३१ 
  

करदाताको अ.भलेख  

3थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा ५५, ५७, ५८ र ५९मा एकzकृत सMपOw कर र घरज�गा कर, 

घरज�गा वहाल कर, pयवसाय कर र वहाल Oवरौट6 श�ुक लगायत अPय द3तरु उठाउने pयव3था रहेको 
छ । पा9लका 9भk रहेका करदाताह\को अ9भलेख pयवि3थत नरहेको एवं बझुाउन �याएको अव3थामा 
माk कर एवं श�ुक ब®ुने पjरपाट6 रहेको छ । तसथ$ आrनो ^ेk9भk करदाताको अ9भलेख अuयाव"धक 
गर6 करको दायरामा �याउन ुपद$छ । 

 

३२ 
  

Oयनू E/तQपधा(  

साव$जHनक खjरद ऐन, २०६३ को दफा ६९ (१) तथा Hनयमावल6, २०६४ को Hनयम १४६ (२) मा बोलपkमा 
पया$~त =Hत3पधा$ गराउन OवuयHुतय सgचार माxयम (e-Bidding) बाट बोलपk आ¯वान गन$ स�कने 
pयव3था छ । काया$लयले 3थानीय पवुा$धार Oवकास साझदेार6 काय$Wमका देहाय बमोिजमको ठे}कामा 
लागत अनमुान हराहार6 अकंलाई 3वीकृत गरेको छ । अtयाधीक =Hत3पधा$ गराई कम लागतमा 
गुण3तर6य काय$ गराउने तफ$  काया$लयको xयान प�ुनपुद$छ । 
भौ.नं.र 9मHत योजनाको नाम फम$को नाम लागत 

अनमुान 

ठे}का रकम 

3-2078/2/23 भान ुप3ुतकालय पवु$बाट द°^ण 
जाने (उपेP± माग$ सडक कालोपk,े 

उला$बार6 ४ 

9म}ल ुकP3�}सन ए�ड 
स~लायस$ =ा.9ल., उला$बार6 
७,मोरङ 

1764273.94 1717540.11 

13-2078/3/22 �कसान चौक उwर केदार 
खHतवडाको घर पि�चमको पवु$ 

ए.एम.पी. कP3�}सन, 

9शवसता^ी ७, झापा 

999983.50 964132.13 
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तफ$  सो�ट6 खोला कटान 
HनयPkण, उला$बार6 ४ 

12-2078/3/22 उला$बार6 बहुमखुी }याMपस अधरुो 
भवन Hनमा$ण, उला$बार6 ४ 

यगुल कP3�}सन, उला$बार6 
२, मोरङ 

1499892.80 1453762.59 3.08 

2-2078/2/23 ²ड.Oव. माग$ सडक कालोपk,े वडा 
नं. ५ 

नव सौरभ ए�ड फादस$ 
कP3�}सन, गुहे�वर6 ८, 

काठमा�डौ 

1764890.00 1721588.28 2.45 

9-2078/3/21 भकुृट6 माग$ नबदगुा$ सडक कालो 
पk,े उला$बार6 ७ 

ए.एम.पी. कP3�}सन, 

9शवसता^ी ७, झापा 

1767118.21 1693908.94 4.14 

9-2078/3/21 मदन माग$को रतवुामाई 
9समानादेfख उwर बाटो Hनमा$ण, 

उला$बार6 ९ 

काम^ देवी Hनमा$ण सेवा, 
Oवराटनगर 

1499988.05 1445676.52 3.62 

15-2078/3/23 राजघाट चौधर6 टोल देवनारायण 
ढु¥गाको घर द°^ण ³ने Hनमा$ण, 

उला$बार6 ८ 

साईमन कP3�}सन धरान 
१५, सनुसर6 

1499686.84 1470413.22 1.95 

 

३३ 
  

खच(को oबल  

आ"थ$क काय$[ब"ध तथा [बOwय उwरदाHय�व Hनयमाबल6 २०७७ को Hनयम ३९(१० )मा िजMमेवार mय}तीले 
सरकार6 रकमको खच$ ले�ुअHघ tय3तो खच$ वा भ}ुतानी �दन आव�यक [बल भरपाई र कागजजात 

कागजात संल�न भए नभएको तथा संल�न कागजात अनसुार भ}ुतानी �दन jरत पगेु नपगेुको जाच 

१११,०३७ 
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गनु$पनl mयब3था छ ।पा9लकाले देहाय ठे}काको =ो9भजनल समबाट गुण3तर खच$, लेवर }याMप 
मम$त,तथा लMसMप आईटमबाट [बमा बापत समेत गणना गर6 HनMन बमोिजम रHनङ [बलबाट भ}ुतानी 
गरेको देfखएको छ । खjरद सMझौता तथा Hनयमावल6को उ�लेfखत mयब3था बमोिजम ि3वकृत खच$को 
[बल भरपाई पेश भएको नदेfखएकोले Hनयमावल6 तथा ठे}का mयब3था बमोिजम ि3वकृत खच$को [बल 
भपा$ई पेश गनु$पनl अPयथा असलु गनु$पनl \ 
 
गो भौ नं Hनमा$ण mयबसाHयको नाम [बबरण ps item मा 

[बल पेश नभएको रकम 

१४६।२०७८।२।१३ 9म}ल ुकP�}सन ए�ड स~लायस$  सचुना बोड$ ४००० 

१४८।२०७८।२।१३ 9सहदेवी Hनमा$ण सेवा सचुना बोड$ ३५००   
गुण3तर पjर^ण ६२०० 

१४९।२०७८।२।१३ [बर Hनमा$ण सेवा सचुना बोड$ ३५००   
गुण3तर पjर^ण ६२००   
[बमा ७६३७ 

३५२।२०७८।३।२५ 
 

[बमा ५००००   
गुण3तर पjर^ण ३०००० 

जMमा 
  

१११०३७ 
 

३४ ३५२ २०७८-
३-२५ 

दोहोरो मअुकर  १०,४०० 
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साव$जHनक खjरद Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम १० मा साव$जHनक Hनकायले ि3वकृत नMस$को =योग 
गर6 लागत अनमुान बनाउनपुनl pयव3था छ । यसर6 लागत अनमुान बनाउदा काया$लयले Oप एस 
आइटमह\लाई छुटै राखी लागत अनमुानमा समावेश गनु$पनl हुPछ । दगुा$परु6 चोकदेfख अMबार6 सडक 
कालोपkकेो [बलको ठेकेदार सिू�टना कP�}सनलाई भ}ुतानी गदा$ =ो9भजनल समको [बमा र पjर^णको 
वापतको रकम \ ८०००० मअुकर समेत को रकम भएकोले फेर6 रHनङ [बलको कुल जMमा गदा$ मअुकर 
गणना गर6 भ}ुतानी भएकोले र दोहोरो मअुकर \ १०४०० असलु गनु$पनl असलु गनु$पनl \ 

३५ 1 २०७८-
२-२३ 

oबल पेश गनु( पनb  

आ"थ$क काय$Oव"ध Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम ३६(३) मा खच$ गदा$ खच$को [बल भरपाई स�हत लेखा 
रा�ुपनl pयव3था छ । तर HनMनानसुार भ}ुतानीमा सMझौताको वी.ओ.}य.ूमा रहेको =ो9भजनल सम 
रकम भ}ुतानी �दएकोमा Oवल पेश नभएको \. 
pयवसायी  =ो9भजनल 

सम 

भ}ुतानी 
रकम 

म.ुअ.कर 
समेत 

नव सौरभ ए�ड फादश$ 
=ा.9ल. 

�यावरोटर6 
टे�ट 

9500 10735 

 

१०,७३५ 

३६ 
  

नन ्फाइलर  

म�ूय अ9भवuृ"ध कर Hनयमावल6, २०५३ को Hनयम २६(१) मा म�ूय अ9भवuृ"ध करमा दता$ भएको 
करदाताले OवWम सMवत ्अनसुारको एक म�हनाको कर अव"धको कर Oववरण सो अव"ध समा~त 
भएको 9मHतले २५ �दन9भk सMबिPधत कर अ"धकृत सम^ पेस गनु$पनl उ�लेख छ । सो अनसुार 
करदाताले Oववरण दाfखला नगरेको pयहोरा आPतjरक राज3व Oवभागको वेभसाइटबाट देfखयो । HनMन 

८४,८४४ 
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काय$को तप9शलमा उ�लेfखत आपतू$कका भ}ुतानी �दएकोमा उ}त pयवसायी कर दाfखला नगर6 नन ्
फाइलर रहेको पाइयो । भ}ुतानी भएको म�ूय अ9भवuृ"ध करको कर समायोजन Oववरण पेश हुन ुपनl 
\. 
भौ.नं.र 9मHत योजना Hनमा$ण pयवसायी ~यान नं. [बजक नं. र 

9मHत 

म.ुअ.कर 

24-2077/6/12 कोरोना जाँचको ला"ग VTM 

Set खjरद 

यशोदा फमा$ �ेडस$ 
 

13-2077/4/21 २७६१२ 

79-2078/3/25 औषधी खjरद मे²डसज$ �ेडस$ 
 

501-2078/3/11 ५७२३२   
जMमा 

  
८४८४४ 

 

३७ 
  

पवु( /नधा(Sरत W/तप/ुत (  

साव$जHन खjरद Hनयमावल6, २०६४ को Hनयम १२१ (क) मा आपHूत$कता$, परामश$दाता, सेवा =दायक वा 
Hनमा$ण pयवसायीको �ढलाईको कारणले Mयाद9भk सMझौता सMपPन हुन नसकेमा Hनजले साव$जHनक 
Hनकायलाई सMझौता रकमको दश =Hतशतमा नबªने गर6 साधारणतया =Hत �दन सMझौता रकमको 
शPुना दशमलव शPुन पाँच =Hतशत (०.०५%) पवू$ Hनधा$jरत ^HतपHूत $ �दन ुपनl pयव3था छ। देहायका 
योजनाह\मा Hनमा$ण pयवसायीको Mयाद थपको Hनवेदन बेगर न ैसातµ नगरसभाको Hनण$य नं.१४ ले 
तप9शल अनसुार �ढला Mयाद थप गरेको पाइएको◌ेले सMबिPधतबाट हज$ना असलु गर6 दाfखला गनु$ 
पनl \. 

७९२,०२२ 
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भौ.नं.र 
9मHत 

योजना Hनमा$ण 
pयवसायी 

सMझौ
ता 
रकम 

सMझौ
ता 
9मHत 

सMपPन 
गनु$ पनl 
9मHत 

Mयाद 
थप 
9मHत 

�ढला 
�दन 

हज$ना 
रकम 
(0.05
%) 

26-
2078/3/
27 

आधारभतु 
3वा3sय सेवा 
केP± भवन 
Hनमा$ण-७ 

रेनता/ईनोभेश
न जे.भी. 

53271
17 

2078/2
/17 

2078/3/15 2078/5/
10 

58 १५४४८
६ 

23-
2078/3/
23 

आधारभतु 
3वा3sय सेवा 
केP± भवन 
Hनमा$ण-6 

9म}ल ु
कP3�}सन 
ए�ड 
स~लायस$ 

42993
77 

2078/2
/16 

2078/3/15 2078/5/
22 

70 १५०४७
८ 

25-
2078/3/
24 

आधारभतु 
3वा3sय सेवा 
केP± भवन 
Hनमा$ण-2 

�लोबल 
कP3�}सन 

43816
95 

2078/2
/16 

2078/3/15 2078/5/
21 

69 १५११६
८ 

27-
2078/3/
27 

आधारभतु 
3वा3sय सेवा 
केP± भवन 
Hनमा$ण-5 

रेनता/ईनोभेश
न जे.भी. 

53408
08 

2078/2
/17 

2078/3/15 2078/5/
21 

69 १८४२५
८ 
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18-
2078/3/
22 

आधारभतु 
3वा3sय सेवा 
केP± भवन 
Hनमा$ण-1 

9भमे�वर 
कP3�}सन 

43951
35 

2078/2
/16 

2078/3/15 2078/5/
21 

69 १५१६३
२ 

  
जMमा 

     
७९२०२
२ 

 

३८ 
  

सोझैखSरद  

साव$जHनक खjरद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम =Hत3पधा$ 9स9मत नहुने गर6 खjरद गनु$पनl pयव3था 
छ । tय3त ैसाव$जHनक खjरद Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम ८४ मा \.५ लाखसMमको खjरद काय$ सोझै 
गन$ स�कने mयब3था भएपHन \.५ लाखभPदा मा"थ \.२० लाखसMम 9सलबPद6 दरभाउपkबाट र सोभPदा 
मा"थ बोलपkको माxयमबाट खjरद गनl कानHून pयव3था छ । tय3त ैसोझैखjरद काय$ गदा$ एक आ"थ$क 
वष$मा सीमाभPदा बढ6को खjरद गन$ नहुने एवं एउटा आपHूत$कता$संग एक पटकभPदा बढ6 सोझैखjरद 
गन$ नहुने उ�लेख भएको र एकै =कारको समान पटक पटक खjरद गन$ नहुने र ~याकेजमा खjरद गन$ 
स�कने समानको ~याकेज बनाई =Hत�प"ध$ म�ुयमा खjरद गनु$ पनl mयब3था समेत छ । खjरद काननुको 
एकै =कारको समान पटक पटक खjरद गन$ नहुने र  

~याकेजमा खjरद गन$ स�कने समानको ~याकेज बनाई =Hत�प"ध$ म�ुयमा खjरद गनु$ पनl र tय3त ै
सोझैखjरद काय$ गदा$ एक आ"थ$क वष$मा सीमाभPदा बढ6को खjरद गन$ नहुने एवं एउटा आपHूत$कता$संग 
एक पटकभPदा बढ6 सोझैखjरद गन$ नहुने mय3था समेत पालना भएको नदेfखएकोले अHनय9मत \ 
 
गो भौ नं आपतु$क [बबरण खच$ रकम 

४,९३६,२९१ 
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४।२०७७।५।२३ राज [·�टश सेPटर  O=Pटर खjरद १८५००३ 

११।०७७।६।२२ सगरमाथा ईले}�ोHन}स एयर कPडीसन ४६९२५० 

२४।२०७७।९।१ राज [·�टश सेPटर  कM~यटुर, O=Pटर १७७९०० 

२५।२०७७।९।६ ए [ब स~लायस$ फHन$चर ४१९२३० 

३९।२०७७।१०।७ पPचमfुख स~लायस$ एयर कPडीसन ३६१४७० 

४४।२०७७।१०।१४ द डकेोरेटर =9ल फHन$चर ४६८४४१ 

८५।२०७७।११।२६ सोलसुन कM~यटुर ए�ड 
टे}नीकल सेPटर 

कM~यटुर २१२५०० 

९३।२०७७।१२।३ हा�द$क ईPटर=ाईजेज कM~यटुर समेत ४७३०९९ 

१२७।२०७८।१।२५ सगरमाथा टेडस$ कM~यटुर १८२००० 

४०७।२०७८।३।३० दगुा$ W�कट उuयोग 
/शकैर कं�Wट उuयोग 

¯यमु पाईप ९८७७८९ 

२९०।२०७८।३।१८ जयeी कं�Wट उuयोग ¯यमु पाईप ९९९६०९  
जMमा 

 
४९३६२९१ 

 

३९ 
  

नापी aकताब  

Hनमा$ण सMवPधी कामको Oववरण नाOप �कतावमा अ9भलेखको \पमा जनाई रा�ुपद$छ । =योग गjरने 
नाOप �कतावह� नापी HनयPkण खातामा अ9भलेख जनाई =योग गदा$ माग फारम भर6 Hनकासा गराई 
=योग गनु$पनlमा काया$लयवाट Hनमा$ण काय$को अ9भलेख रा� े=योजनको ला"ग नापी �कतावको \पमा 
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=योग नगर6 कM~यटूरमा राखी लजु9सटको \पमा =योग गरेको देfखयो । उ}त लजु 9सटह� ए�ककृत 
गर6 बाइिPडङ गर6 राखेको समेत पाइएन । यसर6 लजु9सटमा रा�दा Hनमा$ण काय$को अ9भलेख ए�ककृत 
\पमा नराखेको कारण पर6^ण तथा म�ुया¥कन गन$ क�ठनाई पनl देfखPछ । साथ ैलजु9सटमा राखेका 
Oववरणह� हराउने सMभावना बढ6 हुने हँुदा Hनमा$ण काय$को अ9भलेख नापी �कतावको \पमा राfख सोको 
HनयPkणका ला"ग नापी �कताव HनयPkण खाता समेत =योगमा �याउनपुनl देfखPछ । यस नगरपा9लका 
काया$लयuवारा गत आ.वा.मा संचा9लत योजनाह�को भ}ुतानी यस बष काय$ सMपPन भएको आधार 
भ}ुतानी �दएको देfखPछ । लेखापर6^णको Wममा गत आ.वा. का नापी �कताब भ}ुतानी [बवरण 
लेखापर6�णको Wममा पेश नभएकोले जोडजMमा 9भडानगन$ स�कएन । अत काया$लयले Wमागत 
योजनाह�को नापी �कताब ए�ककृत गर6 रा�ु पनl देfखPछ 

४० 
  

उपभो[ता स.म/तबाट काय(  

साव$जHनकखjरदऐन, 

२०६३कोदफा४४माउपभो}तास9मHतवालाभ�ाह6समदुायबाटHनमा$णकाय$गराउदावासोसMवPधीसेवा=ा~तगदा$
9मतpययीता, गुण3तjरयतावा�दगोपनाअ9भवuृ"ध हुने भएमा वा पjरयोजनाको म�ुय उuदे�य न ै
रोजगार6को सजृना गनl र लाभ�ाह6 समदुायलाई सहभा"ग गराउने भएमा उपभो}ता स9मHत वा लाभ�ाह6 
समहूबाट tय3तो काय$ गराउन वा सेवा 9लन स�कने उ�लेख छ । साथ ैHनयमावल6को Hनयम ९७(१४)मा 
उपभो}ता स9मHत वा लाभ�ाह6 समदुायबाट काम गराउदा eम मलुक कामको Hनधा$रण, काम वा सेवामा 
9मतpययीता, गुण3तjरयता, �दगोपना अ9भवuृ"ध गनl तjरका आMदानी खच$को अ9भलेख, काम वा सेवाको 
सपुjरवे^ण र अनगुमन ज3ता Oवषयमा साव$जHनक Hनकायले अपनाउनपुनl काय$Oवधी साव$जHनक खjरद 
अनगुमन काया$लयले Hनधा$रण गन$ स}ने उ�लेख छ ।यस काया$लयले बाटो Hनमा$ण, भवन Hनमा$ण, 

कालो पk ेढल क�भट$ ज3ता काय$ उपभो}ता स9मHत माफ$ त गराई उपभो}ताले Hनमा$ण काय$मा =योग 
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गरेको लोडर, ए}जाभेटर, डोजर, रोलर ज3ता हे9भ मे9शनह� =योग गरेको Oवल भपा$ईको आधारमा 
Hनमा$ण काय$ सMपPन गरेको =ाOव"धक =Hतवेदनमा उ�लेख गरेको छ । उपभो}ता माफ$ त सMपPन 
गjरएका आयोजना eम मलुक, 9मतpययी, गुण3तjरय र �दगोपना अ9भवuृ"ध हुने खालको नदेfखएको 
र पjरयोजनाको म�ुय उuदे�य रोजगार6 सजृना गनl नभएकोले उपभो}ता माफ$ त Hनमा$ण काय$ गराएको 
मना9सव माPन स�कएन । साव$जHनक खjरद अनगुमन काया$लयले समेत उपभो}ता स9मHतबाट गराउन 
स}ने कामको काय$Oव"ध तयार गरेको पाईएन । साव$जHनक खjरद Hनयमावल6मा भएको खjरद सMबPधी 
=कृयाको अवलMवन गद� =Hत3पधा$tमक र गुण3तjरय Hनमा$ण काय$ सMपPन गनl तफ$  काया$लयको 
xयान जान ज\र6 देfखएको छ  

४१ 18 २०७७-
६-५ 

किOटOजेOसी कzटा नगर< भ[ुतानी  

साव$जHनक खjरद Hनयमावल6, २०६४ को Hनमय ९७ (४) अनसुार उपभो}ता स9मHत वा लाभ�ाह6 
समदुायलाई Hनमा$ण काय$ वा सेवाको काम �दँदा उपHनयम (३) को ख�ड (ख) बमोिजमको लागत 
अनमुानमा रहेमको म�ूय अ9भवuृ"ध कर, ओभरहेड किPटPजेPसी रकम र जनसहभा"गताको अशं क�टा 
गरेर माk भ}ुतानी �दन ुपनlछ। तर काया$लयले बWाहा खोला �यानलाईज योजनामा लागतमा रहेको 
किPटPजेPसी रकम \.५८६४.७० क�टा नगर6 भ}ुतानी गरेको पाइएकोले बढ6 भ}ुतानी असलु गर6 
दाfखला गनु$ पनl \. 

५,८६४.७ 

४२ 
  

खच( .शष(क  

 
आ"थ$क काय$Oव"ध तथा OवOwय उwरदाHयtव Hनयमावल6 २०७७को Hनयम ४१(क) मा OवHनयोजन ऐन 
बमोिजम सेवा तथा काय$ह\मा खच$ गन$ Oव9भPन 9शष$कमा 3वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय$को 

४,८६९,०१० 
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Hन9मw 3वीकृत सीमा 9भk रह6 सोह6 =योजनका ला"ग खच$ गनु$ पनl pयव3था गरेको छ ।पा9लकाले 
देहाय गो�वरा भौचरबाट करार कम$चार6को पार6e9मक \ ५४२४६७० पार6e9मक कम$चार6बाट खच$ लेखेको 
छ । Hनयमावल6 बमोिजम करार कम$चार6को पार6e9मक करार सेवा श�ुकबाट खच$ ले�ुपनlमा पार6e9मक 
कम$चार6बाट खच$ लेखेकोले अHनय9मत \ 
 
गो भौ न [बबरण  खच$ रकम 

५६६।२०७८।१।१९ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

३८३९० 

६८५।२०७८।२।२६ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

८१५८५१ 

८०९।२०७८।३।१३ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

८३०८२३ 

१३।२०७७।४।३२ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

४४५७४० 

४३।२०७७।६।१ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

५५५३६० 

३५३।२०७७।१०।२५ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

५०२५५० 

४३७।२०७७।११।२५ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

५०२२५० 
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५३५।२०७८।१।१४ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

५१०५३३ 

५७४।२०७८।२।१० करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

५१७४६५ 

७९८।२०७८।३।११ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

११४०५८ 

७९७।२०७८।३।११ करार कम$चार6को पार6e9मक कम$चार6को पार6e9मकबाट 
भ}ुतानी 

३५९९० 

  जMमा ४८६९०१० 
 

४३ 
  

पदा{धकार< ईOधन  

गाउँ तथा नगर सभाका सद3यह\ले पाउने स[ुबधाका सMबPधमा बनेको ऐन २०७५ को दफा ७ को 
उपदफा ४ मा सवार6 साधनको HनिMत सभाबाट ि3बकृत भएको बजेट 9भk रह6 काय$पा9लकाले Hनण$य 
गरेबमोिजमको मा9सक \पमा तोकzएको सवार6 ईPधन तथा मो[बल काय$पा9लकाबाट उपलmध हुने 
mयब3था छ ।पा9लकाले ऐनको उ�लेfखत mयब3था बमोिजम पदा"धकार6को लागी २ वटा सबार6 साधन 
उपलmध गराएकोमा ती सवार6 साधनको लागी ईPधन तथा मो[बलको मापद�ड Hनधा$रण नगर6 बष$भर6 
ईPधन पदा"धकार6मा \ ८९९९९९।०० खच$ लेखेको छ । मापद�ड Hनधारण नगर6 गरेको य3तो खच$ 
HनयPkण हुनपुद$छ ।  

 

४४ 
  

काया(लय ईOधन  
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नगरपा9लकाको काय$सgचालन Hनदl9शका २०७७ को बदुा ९ मा चारपाङ�े वा सो भPदा ठुला साधन 
सgचालनको लगबकु भर6 तो�कएको अ"धकार6बाट =माfणत गनl गर6 =मखु =शास�कय अ"धकृत ६० 
9लटर, अ"धकृत 3तर दशौ एघारौ ६० आठौ /नबौ ४० 9लटर र सरकार6 तथा Hनिज मोटरसाईकल/3कुटरको 
हकमा मा9सक अ"धकृत3तर तथा सहायक 3तर १० सहयोगी 3तर ५ 9लटर ईPधन �दने mयब3था छ 
।पा9लकाले२चारपाङ�े तथा २४ मोटरसाईकल तथा अPय Hनिज मोटरसाईकलको लागी ईPधन बापत \ 
८९९९८५।१७ खच$ लेखेको छ ।चारपाङ�े सबार6 साधनले =योग गरेको बष� भर6 को ईPधन लगबकु 
नभएको र मोटरसाईकल/3कुटरको ईPधन =योग अ9भलेख पHन mयबि3थत नदेfखएकोले अ9भलेख 
mबि3थत गर6 य3तो खच$ HनयPkण गर6नपुद$छ ।  

४५ 
  

सबार< साधनको मम(त  

नगरपा9लकाको काय$सgचालन Hनदl9शका २०७७ को बदुा ८.७ मा सरकार6 सबार6 साधन =योग गनl 
कम$चार6लाई Hनजले =योग गरेको सबार6 साधनको लागी मम$त [बल बमोिजम बढ6मा कार/िजपको 
बाOष$क पचासहजार र मोटरसाईकल 3कुटरको लागी बाOष$क दश हजार नबªने गर6 मम$त खच$ �दने यस 
भPदा ब�ढ रकम भ}ुतानी गनु$पनl अब3थामा काय$पा9लकाको Hनण$य बमोिजम हुने mयब3था छ । 
पा9लकाले काय$सgचालन Hनदl9शका बमोिजम तो�कएको हद भPदा बढ6 [बलका मम$त खच$ 
काय$पा9लकाबाट ि3बकृत नगर6 समेत यस बष$ चारपाङ�े तथा दईु पाङ�े सवार6 साधनको मम$त खच$ \ 
१३९६४४।लेखेको छ ।य3तो खच$ HनयPkण हुनपुद$छ  

 

४६ 
  

oबतरणम}ुख काय(Yम  

3थानीयसरकार सgचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा आ"थ$क Oवकास तथा गjरवी 
Hनवारणमा=tय^ योगदान प�ुने उtपादनमलूक तथा Hछटो =Hतफल =ा~त गन$ स�कने3थानीय 
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वा9सPदाह\को सहभा"गता ज�ुने 3वयं सेवा पjरचालन गन$ स�कने, कमलागतमा सMपPन गन$ स�कने, 

3थानीय eोत साधन तथा सीपको अ"धकतम=योग हुने, म�हला, बालबा9लका, Oपछ²डएका वग$, ^ेk र 
समदुायलाई =tय^ लाभ प�ुने, ल"ैगकसमानता र सामािजक समावेशीकरण अ9भबuृ"ध हुने �दगो Oवकास, 

वातावरणसंर^ण तथा सMबu$धन गन$ सघाउ प�ु याउने, भाOषक तथा साँ3कृHतकप^को जगेना$ र सामािजक 
सu भाव तथा एकता अ9भवuृ"धमा सघाउ प� याउने Oवषयलाई=ाथ9मकता �दई योजना तजु$मा गनु$पनl 
उ�लेख छ । पा9लकाले देहाय बमोिजम सtुकेर6 पोषण काय$Wम काय$Wमह\ आयोजना गर6 खच$ गरेको 
देfखएकोमा सो खच$ ऐनले तोकेका शत$ भPदाबा�हर योजना बनाइखच$ लेखेको हँुदा आगामी �दनमा 
ऐनका शत$ बमोिजम योजना बनाई आPतjरक आयलाई समेत xयान �ददै काया$Pवयन गनl तफ$  
पा9लकाको xयान प�ुन ुपनl देfखPछ । 
गो भौ नं [बबरण =योजन रकम 

७६७।२०७८।१ बाल कुमार बराल सोधभना$ सtुकेर6 पोषण काय$Wम १००००० 

८९६।२०७८।३।२२ पjर"ध टेडस$ सtुकेर6 पोषण काय$Wम ३८८०० 

८९८।२०७८।३।२२ मह खjरद सtुकेर6 पोषण काय$Wम ११२०० 

७८३।२०७८।३।४ तलुसा "ध9मरे सोधभना$ सtुकेर6 पोषण काय$Wम ६४९९५ 

१००९।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम ३४८०० 

१०१५।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम १५२०० 

४७०।२०७७।१२।३ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम २१०००० 

८८७।२०७८।३।२१ पोषण खjरद सtुकेर6 पोषण काय$Wम ९०००० 

९३८।२०७८।३।२५ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम २४२३० 
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९९४।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम १५५५५ 

९९९।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम ७०१२५ 

९३८।२०७८।३।२५ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम २२०४० 

९९४।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम १५५५५ 

९९९।२०७८।३।२९ 
 

सtुकेर6 पोषण काय$Wम ६२४०५  
जMमा 

 
७७४९०५ 

य3तो खच$मा 9मतpयHयता कायम गनु$ पद$छ ।  
४७ 

  
स~टवयेरह- खSरद  

 
काया$लयमा=योगमारहेकासrटवेयरह\नेपालसरकारकोसचूना=Oव"ध=णाल6 (pयव3थापनतथासgचालन) 

Hनदl9श$का,२०७१कोदफा४अनसुारसचूना=Oव"धOवभागमाअ9भलेfखकरणगनु$पनlpयव3थाछ।सचूना सरु^ा 
नीHत तयार तथा लागू गर6 सचूना चोर6 हुनबाट सरु^ा =दान गjरन ुपद$छ। =णाल6 संचालनका ला"ग 
आव�यक Pयनूतम तयार6 परुा गरेको हुनपुछ$ । =णाल6सgचालन सMबPधी अ"धकार तथा Supper User 

Right काया$लयको HनयPkणमा रहेको हुनपुछ$। काया$लयले देहाय बमोिजमका सrटवयेरह\ खjरद गर6 
=योगमा �याएको छ । तरसचूना=Oव"धOवभागमाउ}त =णाल6अ9भलेfखकरणगरेकोदेfखएन।Supper User 

Right काया$लयको HनयPkणमा नरह6 =ा9लकै HनयPkणमा रहेको छ। यसले गदा$ =णाल6मा काया$लयको 
कुन ै�क9समको HनयPkणको अव3था नरहेकोले सचूनाको सरु^ा हुने अव3था देfखदैन । यसर6 =णाल6को 
सरु^ा तथा 3वा9मtव कायम नहुने देfखएको \..... 
 

२५९,२२० 
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गो.भौ.नं. र 9मHत खjरद भएको सrटवयेरको Oववरण भ}ुतानी रकम 
\. 

९५७।२०७८।३।२७ आयलेखा सrटवेयर २५९२२० 
  जMमा  २५९२२० 

 

४८ 
  

मसलOद तथा काया(लय साम�ी खSरद  

साव$जHनक खjरद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम =Hत3पधा$ 9स9मत नहुने गर6 खjरद गनु$पनl pयव3था 
छ । tय3त ैसाव$जHनक खjरद Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम ८४ मा \.५ लाखसMमको खjरद काय$ सोझै 
गन$ स�कने mयब3था भएपHन \.५ लाखभPदा मा"थ \.२० लाखसMम 9सलबPद6 दरभाउपkबाट र सोभPदा 
मा"थ बोलपkको माxयमबाट खjरद गनl कानHून pयव3था छ । tय3त ैसोझैखjरद काय$ गदा$ एक आ"थ$क 
वष$मा सीमाभPदा बढ6को खjरद गन$ नहुने एवं एउटा आपHूत$कता$संग एक पटकभPदा बढ6 सोझैखjरद 
गन$ नहुने उ�लेख भएको र एकै =कारको समान पटक पटक खjरद गन$ नहुने र ~याकेजमा खjरद गन$ 
स�कने समानको ~याकेज बनाई =Hत�प"ध$ म�ुयमा खjरद गनु$ पनl mयब3था समेत छ।पा9लकाले यो 
वष$ मसलPद तथा काया$लय सामा�ी सMबिPध बाOष$क बजेट \५००००००।०० र छपाई तथा सचुना =काशन 
सMबिPध बजेट \ ३०१५००० भएपHन गर6 मसलPद तथा काया$लय सामा�ीमा\ १९३३२०४ को माk 
9सलबिPद बोलपk गर6 बाँकz पटक पटक टुWा खjरद गर6 मसलPद तथा काया$लय सामा�ीमा \. ३०६६७९६। 
रछपाई तथा सचुना =काशन \ ३०१४८७३ गर6 \ ६०८१६६९ ।०० को 9सध ैपटक पटक खjरद गरेको छ 
। खjरद काननुको एकै =कारको समान पटक पटक खjरद गन$ नहुने र ~याकेजमा खjरद गन$ स�कने 
समानको ~याकेज बनाई =Hत�प"ध$ म�ुयमा खjरद गनु$ पनl र tय3त ैसोझैखjरद काय$ गदा$ एक आ"थ$क 
वष$मा सीमाभPदा बढ6को खjरद गन$ नहुने एवं एउटा आपHूत$कता$संग एक पटकभPदा बढ6 सोझैखjरद 
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गन$ नहुने mय3था समेत पालना भएको नदेfखएकोलेकाननु बमोिजम खjरद योजना बनाई 9सलबिPद 
बोलपk वा बोलपkमाफ$ त =Hत3पधा$ गराई खjरद गjरनपुद$छ ।   

४९ 
  

तलबी E/तवेदन बेगर तलब भMा  

संHघय मा9मला तथा सामाPय =शासन मPkालयको प.सं.2076/77, च.नं.180 र 9मHत 2076/05/18 मा 
नेपाल सरकार (माननीय मPkी 3तर) को Hनण$य अनसुार 3थानीयत तहका कम$चार6 र संघबाट काजमा 
3थानीय तहमा कामकाज गन$ ख�टएका कम$चार6को हकमा सMबिPधत िज�ला ि3थत कोष तथा लेखा 
HनयPkक काया$लयबाट पाjरत गनl भनी pयव3था रहेको छ।तर काया$लयले 3वा3sयतफ$ का कम$चार6ह\को 
तलब =Hतवेदन िज�ला ि3थतकोष तथा लेखा HनयPkक काया$लयबाट पाjरत नगर6 यस आ.व.मा संHघय 
चाल ु9शष$कबाट 3वा3sयकम¸ह\लाई \.25163477 तलब भ}ुतानी गरेको देfखयो।तलबी =Hतवदेन पास 
गराई माk तलब भ}ुतानी गनlतफ$  काया$लयको xयान जानपुद$छ।  

 

५० 2 २०७७-
६-२६ 

काय(Lवधी भOदा बढ< करार भना(  

3थानीय तहमा आधारभतु 3वा3थय सेवा केP± Hनमा$ण तथा सेवा सgचालन सMबPधी काय$Oवधी, २०७५ 
को दफा ५ (४) मा आधारभतु 3वा3sय सेवा =वाह गन$ आव�यक Pयनतुम जनशि}त (हे�थ अ9स3टे�ट 
वा अ.हे◌ेव. १ जना, 3टाफ नस$ वा अ.न.मी. १ जना र काया$लय सहयोगी १ जना गर6 जMमा ३ जना) 
मौजदुा करार ऐेन/Hनयमावल6/Hनदl9शका बमोिजम करारमा 9लई काममा लगाउन, औजार उपकरण, औषधी 
र मसलPदका ला"ग मPkालयले सMबिPधत 3थानीय तहलाई सशत$ अनदुान उपलmध गराउने छ। 
जनशि}त करारमा 9लदंा =ादे9शक 3वा3sय काया$लयसँग समPवय गर6 तहाको =HतHन"ध समेतको 
सहभा"गतामा छनौट गनु$ पनl भनी उ�लेख गरेको छ। तर काया$लयले ६ वटा आधारभतु 3वा3sय 
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से◌ेवा केP±मा ३/३ जनाका दरले १८ जना रा� ेपनlमा २ सहर6 3वा3sय केP±मा २ थप गर6 २० जना 
करारमा राखेको पाइयो ।  
W.
सं. 

कम$चार6को 
नाम 

पद मा9सक 
तलब  

पोषाक 
भwा 

चाडपव$ 
भwा 

कुल बाOष$क 
तलब भwा 

१ सOवना 
"धताल 

हे.अ. 28200 10000 28200 376600 

2 सHुनता 
खHतवडा 

अ.न
.9म. 

26610 10000 26610 355930 

३ जMमा 
    

732530 
 

५१ 
  

/नःश�ुक औषधी  

पा9लकाले यस वष$ सशत$ अनदुानबाट औषधीह\ खjरद गjर 3वा3sय चौकz तथा सामदुाHयक 3वा3sय 
इकाईह\लाई ह3ताPतरण गjर पठाएको छ ।खjरद भएका औषधीह\को माग अनसुार उपलpधता, 
Oवतरण, उपयोगको अव3था र मौ�दात (Mयाद स�कएको, कम Mयाद भएको औषधी) को ि3थHत 
सMवPधमा Oववरण माग गjरएकोमा =ा~त Oववरणमा औषधीह\को मौ�दात बढ6 देखाएको छ ।पा9लकाले 
Hनश�ुक Oवतरणको ला"ग आव�यक पनl औषधीको ला"ग 3वा3sय तथा जनसं�या मPkालयले तयार 
गरेको 3थानीय तहबाट संचालन गjरने काय$Wमह\को माग$दश$न २०७५/७६ अनसुार अथोराइ�ड 3टक 
लेभल (ASL) र इमजlPसी अड$र पोइPट (EOP) Hनधा$रण र सोको आधारमा औषधीको आपHूत$ र Oवतरण 
pयव3था 9मलाउनपुद$छ। Hनःश�ुक औषधीको अव3था पर6^ण गदा$ देहायानसुार पाइयो। 
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औषधीको नाम  न.पा.बा
ट खर6द 

3वा3sय 
काया$लयबाट 
=ा~त 

जMमा खच$ बाँकz Mयाद 
9मHत 

Amoxiline 250 
mg 

21300 6000 27300 8800 18500 2022 
May 

Salbutamol mg 14800 0 14800 4800 10000 2022 
Sept 

Amoxiline 500 
mg 

25000 15600 40600 25800 14800 2023 
May 

Dexycyline 100 
mg 

10000 0 10000 6600 3400 2023 
Dec 

Vitamin B 
complex 

47000 0 47000 33200 13800 2023 
Jan 

Ferrous Sulphate 84500 48800 133300 38400 94900 2023 
May 

Ciprofloxacin 10000 400 10400 1900 8500 2024 
Jan 

Paracetamol 500 
mg 

175600 12000 187600 58200 12940
0 

2024 
May 

Amlodipines 5 mg 69400 500 69900 55400 14500 2023 
Sept 

Metformin 500 
mg 

61400 900 62300 50300 12000 2024 
Feb 

Cetrizine HCL 5 
mg 

5000 0 5000 5000 0 2024 
Feb 

Metronidazole 
400 mg  

12750 0 12750 11750 1000 2024 
Jan 
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Furosemide 40 
mg 

500 0 500 500 0 2022 
Dec 

Ibuprofen 400mg 23000 0 23000 9300 13700 2023 
March 
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काय(Yम न:स(भOदा बढ< भ[ुता/न  

3वा3sय तथा जनसं�या मPkालयले आ"थ$क वष$ २०७७/७८ मा सशत$ अनदुानतफ$  3थानीय तहबाट 
काया$Pवयन गjरने 3वा3sय तथा जनसं�या सMबPधी काय W$ मह\का ला"ग सgचालन माग$दश$न जार6 
गरेको छ। काया$लयले उ}त माग$ दश$न अनसुार 3वा3sयको काय$Wम सgचालन गनु$ पनl हुPछ। उ}त 
माग$दश$नको इOप²ड9मयोलोजी तथा रोग HनयPkण काय$Wम अPतग$त हाwीपाइले रोग Oव\uधको आम 
औषधी सेवन (MDA) काय$Wम सgचालन (2.7.22.70) मापद�ड तोकेको छ। तर यस काय$Wम 
सgचालनको खच$ तथा मापद�ड 9भडाउँदा तो�कएको मापद�ड भPदा देहायको �Wयाकलापमा बढ6 खच$ 
तथा भ}ुतानी गरेको पाइएकोले बढ6 भ}ुतानी सMबिPधतबाट असलु गर6 दाfखला गनु$ पनl \. 
W.सं. काय$Wम खच$ 

भएको 
नMस$ अनसुार 
हुनपुनl 

ब�ढ 
भ}ुतानी 

1 3थानीय तह 3तर6य योजना 
तजु$मा तथा बहुHनकाय 
गो�ठ¹ 

43000 41550 1450 

2 समदुाय 3तर6य 
अPतर�Wयाtमक काय$Wम 

347400 317700 29700 

८४,६०० 
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3 3वा3sयक9म$ह\का ला"ग 
ता9लम 

32200 29450 2750 

4 अ3पताल 3तर6य 
अ9भमfुखकरण 

39800 14600 25200 

5 =चार,=सार pयव3थापन 
तथा OवOवध 

110000 84500 25500 

6 जMमा 
  

84600 
 

५३ 
  

को.भड-१९ आय-Pयय  

आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसाPतसMम को9भड–१९ रोकथाम तथा HनयPkणको ला"ग भएको आMदानी 
तथा खच$को Oववरण HनMनानसुार रहेको छः 
आMदानी �ोत रकम \ खच$ 9शष$क रकम \ 

गत बष$को बाँकz 0 राहत Oवतरण 92600 

3थानीय तहको आrन ै
वजेटवाट  

3547065 }वारेPटाइन Hनमा$ण तथा 
pयव3थापन 

204900 

संघीय को9भड कोषवाट 50000 औषधी एवं 3वा3sय 
उपकरण खjरद 

1679666 

=देश को9भड कोषवाट 500000 आइसोलेसन केP± Hनमा$ण  428377 

अPय �ोतबाट  297500 खोप काय$Wम खच$ 0 

 



W
म 

भौचर 
नMबर 

भौचर 
9मHत 

[बषय बे\ज ुरकम 

  
जोfखम भwा  562599 

  
=शासHनक खच$  50000 

  
इPधन एMबलेुPस तथा सव-
बाहन 

255651 

  
गाडी भाडा 365400 

  
खाजा खाना खच$ 755372 

  
अPय खच$ 0 

  
वाँकz 0 

जMमा 4394565 जMमा 4394565 
 

५४ 
  

.शWातफ( को अ.भलेख  

9श^ा Hनयमाबल6, २०५९ को पर6�छेद ३ Hनयम १६ मा िज�ला 9श^ा अ"धकार6को काम कत$pय र 
अ"धकार सMबPधमा pयव3था छ । जसअPतग$त बुँदा नं. (झ) मा 9श^ा सेवा आयोगबाट Hनय}ुती बा 
बढुबाको लागी 9सफार6स भई आएका 9श^कलाई Hनय}ुत गनl, सामदुाHयक तथा सरकार6 [बuयालयमा 
काय$रत 9श^कको नोकर6 तथा अPय [बबरण अ9भलेख अuयाब"धक गjर रा�ुपनl pयब3था रहेको छ 
। काया$लयले 9श^कको दरबPद6 अ9भलेख, काजमा आएका, काजमा गएका, स\वा भई आएका तथा 
गएका, सेवाHनबतृ भएका, [बदामा रहेका, नयाँ Hनय}ुत भएका, राहत कोटा र दरवPद6मा काय$रत ,9श^क 
सMबPधी [बबरण, मतृक र अवकाशको Oववरण आ�दको बारेमा Hनयमाबल6मा pयव3था भए बमोिजमको 
अ9भलेख रा�ु पद$छ । Oवuयालय3तरमा सgचालन हुने काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका २०७7।०७8 

अनसुार 3थानीय तहले हाल काय$रत 9श^कको तलब भwा सMबPधी ए�कन [बबरण िज�ला 9श^ा 
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काया$लयबाट =ा~त गjर सोह6 अनसुार खच$ ले�ुपनl र Oवuयालयबाट =ा~त माग Oववरण अनसुार eोत 
केP±ह\ले चौमा9सक तलव Oववरण तयार गर6 Hनकासा Oववरण तयार गनु$पनl र सोह6 अनसुार Hनकासा 
�दनपुनl pयव3था छ । काया$लयले Hनयमावल6ले तोकेको =णाल6को 3थापना गरेको नदेfखएको र 
लेखापर6^णको Wममा उपरो}त अ9भलेखह\ पेश नभएकोले काया$लयबाट Oवuयालयह\लाई Hनकासा 
भएको 9श^कह\को तलव, पाºयप3ुतक, छाkवOृw लगायत अPय Hनकासाको सMवPधमा यथाथ$ता 
Oव�लेषण गन$ स�कएन । 

५५ 
  

Lव�यालयगत /नकासा रिजQटड( खाता  

आ"थ$क काय$Oव"ध Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम ४५ मा अ"धकार =ा~त अ"धकार6ले आय pयय ठ¹क र 
Oव�वसHनय रहेको तथा दोहोरो हुने गjर भ}ुतानी भएको छैन भPने कुरामा xयान �दन ुपनl उ�लेख छ 
। काया$लयले तो�कएको ढाँचामा Oव9भPन Oवuयालयलाई Hनकासा �दएको रकमको 3प�ट Oववरण ख�ुने 
गjर यथाथ$ Oववरण अ9भलेख रा�ु पनlमा Hनकासा अ9भलेख राखेको छैन । जसवाट Oवuयालयलाई 
वा3तOवक \पमा Hनकासा �दन ुपनl र भ}ुतानी �दएको वारे यथाथ$ Oववरण =ा~त गन$ क�ठन हुने 
भएकोले Oवuयालयगत Hनकासा रिज3टड$ खाता अuयाव"धक रा�ु पद$छ । 

 

५६ 
  

सामािजक पर<Wण  

Oवuयालयको सामािजक पर6^ण गनl सMबिPध Hनदl9शका, २०६५ मा सरोकारवालाह\मा Oवuयालय 
=Hतको आपनtवको [बकास गनl =ा~त साधन�ोतको 9मतmययी ढं¥गले उपयोग गर6 अ"धकतम =Hतफल 
=ा~त गन$ [बuयालयका गHत[ब"धलाई पारद9श$ र उwरदायी बनाई गुणाtमक 9श^ाको सHुनि�चतताको 
लागी [बuयालयको सम� गHत[ब"धको स9म^ाtमक लेखाजोखा गन$ सामािजक पर6^ण स9मHतले गत 
आ.ब.को सामािजक पर6^ण सMपPन गर6 तयार पार6एको [बuयालयको =Hतबेदन सरोकारवालाह\को 
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भेला गराई =ा~त सझुाब र छलफलको Hन�कष$लाई समेत आrनो =Hतबेदनमा समाबेश गर6 भा± 
मसाPत9भk [बuयालय eोत केP±मा पेश गनु$पनl mयब3था छ ।पा9लकाको 9श^ा शाखाले सामािजक 
पjर^ण सMपPन भई अिPतम =Hतवेदनमा देfखएका कै�फयतलाई काय$Pवयनमा �याएको 
देfखएन।सामािजक पjर^णको ए�ककृत =Hतवेदन उपर पा9लकाले काया$Pवयन गनु$पद$छ। 

५७ 
  

Lव�यालयको /नयमन  

3थाHनय सरकार स»चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा सब$ सामाPयतामा असर नपनl गर6 
गाउँपा9लका/नगरपा9लकाको काम कत$mय अ"धकारको ख�ड (ज) (२१) मा सामदुाHयक [बuयालयलाई 
�दने अनदुान तथा सो को बजेट mयब3थापन, [बuयालयको आय mययको लेखा अनशुासन कायम र 
Hनयमन गनु$पनl mयब3था छ ।पा9लकाले यस 3थाHनय तह अPतरगतका समदुाHयक [बuयालयले 
[बuयालय लेखा �द�दश$न बमोिजम नगद6 तथा िजPसीको लेखा राखे नराखेको, क�ट6 गरेको कर राज�व 
खातामा दाfखला गरे नगरेको, क�ट6 गरेको नागjरक कोष, कम$चार6 सgचयकोष सMबिPधत खातामा 
दाfखला भए नभएको, Oवuयालय लेखापर6^णबाट देfखएको बे\ज ु फ¦यौट गरे नगरेको र नेपाल 
सरकारको २०७५।३।३२ को Hनण$य बमोिजम [बuयालयमा काय$रत 9श^क तथा कम$चार6 पार6e9मक 
स[ुबधा अHनबाय$ \पमा बकै खाता माफ$ त भ}ुतानी भए नभएको Hनयमन गर6 =Hतवेदन गरेको देfखएन 
। 
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सामािजक तथा आ{थ(क लेखापर<Wण  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७ को �Wयाकलाप नं.२.७.१३.१० मा सामािजक पर6^ण तथा आ"थ$क 
लेखापर6^णका ला"ग आभारभतु तह सgचा9लत =Hत Oवuयालय \.10000 र माxय9मक सgचा9लत =Hत 
Oवuयालय \.15000 का दरले अनदुान �दने pयव3था छ। काया$लयले उ}त नMस$ अनसुार २२ 

२६५,००० 
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Oवuयालयह\लाई सामािजक तथा लेखापर6^णका ला"ग १३ आधारभतु Oवuयालयह\लाई \.130000 र 
माxय9मक Oवuयालयह\लाई \.135000 गर6 कुल \.265000 Hनकासा Hनकासा गरेको पाइएकोमा सोको 
समािजक पर6^ण =Hतवेदन पेश गनु$ पन l \. 

५९ 
  

Eग/त E/तवेदन  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७।७८ को �Wयाकलाप नं.२.८.१.२४ मा सामािजक Oवकास मPkालयले 
=देश तहबाट तथा 3थानीय तहबाट सgचालन हुने श°ै^क काय$Wमको अनगुमन तथा म�ुया¥कन गन$ 
वाOष$क अनगुमन योजना र अनगुमन साधन Hनमा$ण गनl र सोह6 आधारमा अनगुमन गर6 =गHत 
=Hतवेदन तयार गनl भनी उ�लेख छ। यसले काय$Wमको ला"ग अनदुान Hनकासा �दँदा सोको =भावकार6 
काया$Pवयन भए नभएको तथा सह6 सदपुयोग भए नभएको बारे ए�कन गन$ सहज हुPछ। तर पा9लकाले 
9श^ा काय$Wमह\को अनगुमन गर6 काय$ =गHत पेश नगरेकोले◌े यसतफ$  काया$लयको xयान जान ुपनl 
ज\र6 देfखPछ। केह6 उदाहरणाथ$ः 
भौ.नं.र 9मHत Oववरण खच$ रकम 
247-2078/3/24 अ¥�ेजी, गfणत र Oव¼ान Oवषयमा 9श^ण 

सहयोग अनदुान 

475200 

117-2078/1/21 Oवuयालयमा श°ै^क गुण3तर स«ुढ6करण 
=ोtसाहन अनदुान 

10000000 

277-2078/3/27 प3ुतकालय pयव3थापन अनदुान 650000 

113-2078/1/17 Oवuयालय सgचालन तथा pयव3थापन 
अनदुान 

495000 
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244-2078/3/23 =Hत Oवuयाथ¸ लागतका आधारमा 9श^ण 
9सकाई सामा�ी 

3574000 

 
जMमा १५१९४२०० 

 

६० 262 २०७८-
३-२५ 

इिOसनेटर र भेिOडङ मे.शन खSरद  

काय$Wम काय$Pवयन पिु3तका, २०७७/७८ को �Wयाकलाप नं.२.७.१३.२३ मा 3थानीय तहले सामदुाHयक 
Oवuयालयको क^ा ६-१२ सMम अxययरत सब ैछाkाह\को ला"ग Hनःश�ुक सेHनटर6 ~याड pयव3थापनका 
ला"ग =Hत Oवuयाथ¸ अनदुान �दने भनी उ�लेख गरेको छ। साथ ै सेHनटर6 ~याड (Oवतरण तथा 
pयव3थापन) काय$Oवधी, २०७६ को दफा ९ मा =योग भएका म�हनवार6 pयव3थापन सामा�ीह\लाई 
वातावरणमा =Hतकुल असर नपनl गर6 Oवuयालयको हाता9भk खा�डो खनी पनुु$ पनlछ भनी उ�लेख छ। 
तर काया$लयले सेHनटर6 pयव3थापनको ला"ग जि3मन हाइिजन =ोड}�सबाट ²डसपोजेबल मे9शन १८ 
थान र भेिPडङ मे9शन १६ थान पjरमाणमा \.१२५४००० रकमको खjरद गरेको पाइएकोमा सशत$बाट 
�कPन पाउने आधार पेश गनु$ पनl \.  

१,२५४,००० 

६१ 
  

बढ< �ेड भ[ुतानी  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७ अनसुार 9श^क �कताव खानावाट तलOव =Hतवेदन पास गराई, 

अनसुचूी १ अनसुारको फारम भर6 9श^कह\को तलब भwा चौमा9सक माग बमोिजम Hनकासा �दनपुनl 
pयव3था रहेको छ। उ}त pयव3था अनसुार तलबी =Hतवेदन पास गरेको पाइयो। तर तलबी =Hतवेदन 
र तलब Hनकासा 9भडाउँदा देहायानसुार बढ6 �ेड भ}ुतानी भएको पाइएकोमा सMबिPधतबाट असलु गर6 
दाfखला गनु$ पनl \. 

३५,७०६ 
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W.
सं. 

Oवuयाल
यको 
नाम 

9श^कको 
नाम 

पाjरत तलब 
�ेड सं�या 

भ}ुतानी 
�ेड 
सं�या 

�ेड 
रकम 

कुल 
बढ6 
भ}ुतानी 

कै�फयत 

1 शारदा 
मा.Oव. 

गोपाल =साद 
भ�टराई 

4 5 940 12220 13 
म�हनाको 
बढ6 �ेड 
भ}ुतानी। 

2 " भ±माया 
jरमाल 
Hनरौला 

5 6 940 4700 5 म�हनाको 
बढ6 �ेड 
भ}ुतानी। 

3 " तजे=साद 
काrले 

5 6 887 4435 " 

4 " �टका 
कोइराला 

6 7 887 11531 13 
म�हनाको 
बढ6 �ेड 
भ}ुतानी। 

5 रा"धका 
मा.Oव. 

Oवuया 
चािMलङ 

7 8 940 2820 3 म�हनाको 
बढ6 �ेड 
भ}ुतानी।   

जMमा 
   

35706 
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६२ 
  

बढ< तलब भ[ुतानी  

काया$Wम काया$Pवय पिु3तका, २०७७/७८ को �Wयाकलाप नं.१.१.४.१.(क) मा क^ा १-२ चलेका 
Oवuयालयलाई १ जना Oवuयालय सहयोगीको ला"ग वाOष$क एकम�ुठ \.२६००० पाjरe9मक अनदुान �दने 
भनी pयव3था रहेको छ। तर काया$लयले १-२ चलेका नमनुा 9श^ा सदन आeम Oवuयालयका काया$लय 
सहयोगी सीता बढुाथोकzलाई मा9सक \.४५०० का दरले १३ म�हनाको जMमा \.५८५०० भ}ुतानी भएको 
पाइएको◌ेले बढ6 भ}ुतानी असलु गर6 दाfखला गनु$ पनl \. 

३२,५०० 

६३ 33 २०७८-
३-२८ 

४ कोठे भवन /नमा(ण  

काया$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७/७८ को �Wयाकलाप नं.११.१.२.१ को ८.४ (ज) मा 3थानीय तहबाट 
अनसुचूी-१० मा उ�लेख Hनमा$ण समय ता9लका Hनमा$ण गर6 Oवuयालय Hनमा$ण काय$, =वल6करण काय$ 
वापत रकम =ा~त गन$ Oवuयालयह\ले आ"थ$क वष$को �ये�ठ मसाPतसMममा Hनमा$ण काय$ सMपPन 
गर6 सो को जानकार6 3थानीय तहलाई र 9श^ा Oवकास तथा समPवय इकाईलाई �दनपुनlछ। tयसर6 
भवन Hनमा$ण सMपPन गनl Oवuयालयह\ले अषाढ १५ सMममा काय$ सMपPन =Hतवेदन तयार तथा 
=माfणत गर6 एक =Hत 3थानीय तह र एक =Hत सMबिPधत Oवuयालयमा उपलmध गराउन ुपनlछ। 
साथ ैअषाढ मसाPत सMम खच$ हुन नसकेको सशत$ अनदुान कोष तथा लेखा HनयPkक काया$लयमा 
�फता$ गर6 संHघय सं"चत कोषमा दाfखला गनु$ पनlछ। ४ कोठे भवन Hनमा$णका ला"ग सनुझोडा 
माxय9मक Oवuयालयसँग \.३६००००० लागतमा Hनमा$ण गनl भनी २०७८/२/१७ मा सMझौता भएको 
पाइयो। उ}त भौHतक Hनमा$णको ला"ग भौ.नं.१३ 9मHत २०७८/३/९ बाट \.१०८०००० भ}ुतानी गरेको 
पाइयो। तर सोको काय$ =गHत बेगर पनुः Oवuयालको बाँकz रकम Hनकासा गर6 ब¬क खाता रो}का गनl 
र =ाOव"धक 9सफाjरशको आधारमा फुकुवा गनl भनी Oवuयालयले 9मHत २०७८/३/२५ मा Hनवेदन गरेको 
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पाइयो। उ}त Hनवेदनका साथ ै9श^ा तथा मानव eोत Oवकास केP±ले जे�ठमा अनदुान Hनकासा गjर�दन 
हुन भनी गरेको पjरपkको आधारमा काया$लयले भौ.नं.३३ 9मHत २०७८/३/२८ बाट \.७१९७१२ र भौ.नं.३५ 
9मHत २०७८/३/२८ बाट \.१४३०६८२ गर6 बाँकz जMमा \.२१५०३९४ Hनकासा गरेको पाइयो। 

६४ 111 २०७८-
१-१६ 

छाpवLृM  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७ को �Wयाकलाप नं.७.२.१.१. मा IEMIS मा =Oव�ट तsया¥कलाई 
सMबिPधत Oवuयालयबाट क^ागत Oवuयाथ¸ह\को यथाथ$ तsया¥कसँग सtयापन गराई 9श^ा 
अ"धकृतबाट =माfणत गर6 सोको आधारमा Oवuयालयह\लाई छाkा छाkवOृw =Hत Oवuयाथ¸ वाOष$क 
\.४०० का दरले र द9लत छाkवOृw =Hत Oवuयाथ¸ \.४०० का दरले अनदुान �दने उ�लेख छ। सो अन\ुप 
२२ Oवuयालयह\लाई छाkा छाkवOृw \.९९५६०० र द9लत छाkवOृw \.१६२४०० गर6 जMमा \.११५८००० 
Oवतरण गरेको पाइयो । तर सो Oवतरणको भरपाई पेश हुन नआएकोले पेश हुन ुपनl \. 

१,१५८,००० 

६५ 
  

सोझै खSरद  

साव$जHनक खjरद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम =Hत3पधा$ 9स9मत नहुने गर6 खjरद गनु$पनl pयव3था 
छ । tय3त ै साव$जHनक खjरद Hनयमावल6मा \.५ लाखसMमको खjरद काय$ सोझैगन$ स�कने, \.५ 
लाखभPदा मा"थ \.२० लाखसMम 9सलबPद6 दरभाउपkबाट र सोभPदा मा"थ बोलपkको माxयमबाट 
खjरद गनl pयव3था छ । tय3त ैसोझैखjरद काय$ गदा$ एक आ"थ$क वष$मा सीमाभPदा बढ6को खjरद 
गन$ नहुने एवं एउटा आपHूत$कता$संग एक पटकभPदा बढ6 सोझैखjरद गन$ नहुने उ�लेख छ । यो वष$ 
देहायका व3त ुवा सेवा खjरद गदा$ =Hत3पधा$tमक Oव"ध नपनाइ HनMनानसुार सोझै खjरद गरेकोले 
अHनय9मत देfखएको \. 

१,९५०,००० 
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भौ.नं.र 9मHत Oववरण Oवuयालयको 
नाम 

खjरद 
रकम 

242-2078/3/23 Oव¼ान =योगशाला सामा�ी 
खjरद 

ल�मी आ.Oव. ६५०००० 

252-2078/3/24  9श^ण सकाईमा 
आ.ई.सी.ट6.=योग सामा�ी  

राजघाट 
आ.Oव.  

६५०००० 

22-2078/3/23 9श^ण सामा�ी खjरद ल�मी आ.Oव. 650000 
  

जMमा 1950000 
 

६६ 143 २०७८-
२-१३ 

पा�यपQुतकमा बढ< /नकासा  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७।७८ को �Wयाकलाप नं. २.४.६.१ साव$जHनक Oवuयालयका 
Oवuयाथ¸ह\का ला"ग Hनः श�ुक पाºयप3ुतक अनदुान अनसुार IEMISमा =Oव�ट तsया¥कलाई 
Oवuयालयबाट क^ागत Oवuयाथ¸ह\को यथाथ$ तsया¥ककसँग सtयापन गराई सtयाOपत Oववरण 9श^ा 
अ"धकृतबाट =माfणत गर6 सोको आधारमा आव�यक क^ागत र Oवषयगत पाºयप3ुतकको सं�या 
ए�कन गनl र ए�कन सं�याका आधारमा दोeो चौमा9सक9भk Oवuयालयह\लाई अनदुान �दने उ�लेख 
छ । साथ ैयसर6 अनदुान �दँदा प�हलो पटकमा Oवuयाथ¸ सं�याको ७५ =Hतशत Oवuयाथ¸लाई माk 
अनदुान �दने र बाँकz नपगु २५ =Hतशत २०७८ बशैाखबाट श\ु हुने Oवuयाथ¸को भना$को Oववरण, 

पाºयप3ुतक खjरद र Oवतरण गरेको Oववरणको आधारमा अनदुान �दने उ�लेख गरेको छ । 
नगरपा9लकाले IEMIS सं�याको आधारमा 22 Oवuयालयह\लाई भौ.नं.143 9मHत 2078/2/13 बाट 2077 

सालको 3वीकृत �कताब रेटको 100% Oवuयाथ¸ सं�याको आधारमा \.3197252.25 Hनकासा गरेको 

४,३७५,०४९.११ 
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पाइयो।तर पाºयWम Oवकास केP±ले 9मHत 2078/1/20 मा नयाँ �कताबको म�ूय =काशन गरेको 
पाइयो।उ}त दर रेटको आधारमा कम Hनकासा भएको भनी Oवuयालयको माग बमोिजम पनुः 22 

सामदुाHयक Oवuयालयह\लाई भौ.नं.271 9मHत 2078/3/27 बाट \.1177796.86 Hनकासा गरेको पाइयो।तर 
काया$लयबाट लेखापर6^णको Wमममा सो Hनःश�ुक पाºयप3ुतकको [बल, Oवतरण भरपाई तथा काय$ 
=गHत पेश हुन नआएकोले पेश हुन ुपनl \. 

६७ 258 २०७८-
३-२४ 

से/नटर< 1याड खSरद  

काय$Wम काय$Pवयन पिु3तका, २०७७/७८ को �Wयाकलाप नं.२.७.१३.२३ मा क^ा (६-१२) सMम अxययरत 
सब ै छाkाह\लाई Hनः श�ुक सेHनटर6 ~याड �दने pयव3था रहेको छ। काया$लयले Hनjरजमा मे²डको 
स~लायस$बाट ३६००० ~याकेट \.२३.७३ (½याट स�हत) का दरले जMमा \.८५४२८० मा खjरद गरेको 
पाइयो। उ}त सेHनटर6 ~याड लेखापर6^णको अव"धसMम ३४२१६ ~याकेटको Oवतरण भरपाई पेश भएको 
पाइयो। यसर6 Oवतरण नगर6 मौ�दातमा न ैराखेको पाइएकोले यस आ.व.२०७८/७९ को काय$Wम समेत 
दोहोjरन स}ने भएकोले यसको यथा9स¾ अनगुमन गर6 दोहोरो काय$Wलाई हटाउन ुपनl र मौ�दातमा 
रहेको १७८४ ~यकेट सेHनटर6 ~याडलाई Oवतरण गर6 भरपाई पेश गनु$ पनl \. 

४२,३३४ 

६८ 272 २०७८-
३-२७ 

\दवा खाजा  

काय$Wम काया$Pवयन पिु3तका, २०७७ को �Wयाकलाप नं. २.७.११.१ मा 3थानीय तहले �दवा खाजा 
काय$Wम काया$Pवयन गदा$ सामदुाHयक Oवuयालयमा =ािMभक बाल Oवकास क^ादेfख क^ा 5 सMम 
अxययनरत बाल बा9लकाह\को ला"ग उपलmध गराउन Oवuयालयगत तsया¥कका आधारमा =Hत 
Oवuयाथ¸ दैHनक \.१५ का दरले १८० �दनका ला"ग Oवuयालय सgचालन भएको �दन र Oवuयाथ¸ हािजर6 
पिु3तकालाई आधार मानेर माk Oवuयालयको खातामा अनदुान Hनकासा �दने उ�लेख गरेको छ।पा9लकाले 
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Oवuयालयह\लाई �दवा खाजा वापत यस वष$ \.३९३२१०३ Hनकासा गरेको पाइयो। को9भडको कारणले 
Oवuयालय कHत �दन सgचालन भएको हो ए�कन नभएको र Oवuयाथ¸को खाजा खाएको अनगुमन 
=Hतवेदन समेत पेश नभएकोले छानबीन गर6 Oवuयाथ¸ले खाजा नखाई बचत भएको रकम असलु गर6 
बे\ज ुखातामा दाfखला गनु$पद$छ। 

६९ 207 २०७८-
३-१६ 

कम लागत सहभा{गता  

=धानमPkी कृOष आधHुनकzकरण पjरयोजना अPतग$त सgचालन गरेका तरकार6 पकेट काय$Wममा कुल 
खच$ \.१४०४८५० मxये नगरपा9लकाले \.९३०८४६.४२ र झारसाद6 कृषक समहूले \.५०३३०३.९६ pयहोनl 
भनी सMझौता गरेको पाइयो। तर काय$ सMपPन प�चात झारसाद6 कृषक समहूले \.२८५०० माk लागत 
सहभा"गता गरेको पाइएकोले बाँकzको लागत सहभा"गता पेश हुन ुपनl अPयथा असलु गनु$ पनl \. 

४७४,८०३.९६ 

७० 204 २०७८-
३-१६ 

अनगुमन म�ुया�कन भOदा बढ< भ[ुतानी  

=धानमPkी कृOष आधHुनकzकरण पjरयोजना अPतग$त सgचालन गरेको धान पकेट काय$Wम अPतग$त 
अनगुमन तथा म�ुया¥कन =Hतवेदनमा नरपा9लकाले \.९६६५९३ pयहोनl उ�लेख भएको पाइयो । तर 
"चसापानी कृषक समहूलाई भ}ुतानी गदा$ \.९६८०१३ खच$ लेखेको पाइएकोले बढ6 भ}ुतानी 
सMबिPधतबाट असलु गर6 दाfखला गनु$ पन l \. 

१,४२० 

७१ 204 २०७८-
३-१६ 

Eग/त E/तवेदन  

=धानमPkी कृOष आधHुनकzकरण पjरयोजना काया$Pवयन Mयानअुलमा साना pयवसाHयक कृOष उtपादन 
केP± (पकेट) Oवकास काय$Wम सgचालन गदा$ नMस$ ४.१.१३ अनसुार 3थानीय तहको कृOष/पश ुसेवा 
शाखाले खच$ र उपलmtधी सMबPधी चौमा9सक र वाOष$क =गHत =Hतवेदन तयार गर6 िज�ला ि3थत 
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पjरयोजना काया$वPयन इकाई र =देश सरकार अPतग$तको कृOष/पश ुसेवा हेनl Hनकायमा पेश गनु$ पनl 
र अनसुचुी-१३ र राि��य योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा =गHत =Hतवेदन तयार गर6 िज�लाि3थत 
पjरयोजना काया$Pवयन इकाईमा पेश गनु$ पनlछ । तर काया$लयले देहाायका पकेट काय$Wमह\मा =गHत 
=Hतवेदन पेश नगरेको पाइएकोले यसतफ$  काया$लयको xयान जान ज\र6 देfखPछ। 
भौ.नं.र 9मHत काय$Wम कृOष समहु खच$ रकम 
204-2078/3/16 धान पकेट 

काय$Wम 

"चसापानी थापडाँगी कृषक 
समहू 

966593 

207-2078/3/16 तरकार6 पकेट 
काय$Wम 

झारसाद6 कृषक समहू 930846.4 

243-2078/3/23 बा¿ा पकेट 
काय$Wम 

सनुौलो पाथीभरा कृOष सहकार6 
सं3था 9ल. 

498600 

 
जMमा 

 
२३९६०३९ 

 

७२ 
  

EधानमOpी रोजगार काय(Yम  

3थानीय तहमा सचूीकृत बेरोजगार pयि}तलाई Pयनूतम रोजगार6 =tयाभतू गराउन एवम ्सामदूाHयक 
पवूा$धारह\को Oवकास माफ$ त नागjरकको जीवनयापनमा सधुार �याउने उuदे�यले 3थानीयतह9भk 
=धानमPkी रोजगार काय$Wम सgचालनमा रहेको छ । यस काय$Wम अPतग$त 3थानीय तह9भkका 
वडाह\मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, =Hत^ालय Hनमा$ण काय$ लगायतका काय$Wम सgचालन गर6 
यस वष$ ५५६ जना स"ुचकृत बेरोजगारमxये २४९ जनालाई रोजगार6 उपलpध गराई e9मक �यालामा 
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माk \.७७१०५१६.५६ खच$ गरेको छ । उ}त खच$वाट ल°^त वग$मा अ�पकाल6न रोजगार6 सजृना भए 
तापHन कामको द6गोपना तथा द6घ$काल6न रोजगार6 सजृ$ना भएको देfखदैंन। 

७३ 
  

करार कम(चार<लाई महँगी भMा  

संघीय मा9मला तथा सामाPय =शासन मPkालयको च.नं. २१७ 9मHत २०७४।१।२५ को पjरपk बमोिजम 
नेपाल सरकार मिPkपjरषuको 9मHत २०७४।१।२१ को Hनण$य अनसुार करारमा Hनय}ुत भएका 
mयि}तह\लाई कMतीमा ६ म�हना काम गरेका कम$चार6लाई १ म�हनाको पाjरe9मक वापत चाडपव$ खच$ 
र वष$मा एक पटक पोशाक भwा माk �दने उ�लेख रहेकोमा काया$लयले ६५ जना करार सेवामा काय$रत 
कम$चार6ह\लाई =tयेक म�हना \.२०००। का दरले महंगी भwा भ}ुतानी �दएकोले अHनय9मत देfखएको 
\. 

१,६९०,००० 

७४ 248 २०७८-
३-२४ 

कम(चार<लाई अनगुमन खच(  

�मण खच$ Hनयमावल6 २०६४ को Hनयम ७ को उपHनयम ३ अनसुार कुन ैकम$चार6लाई काया$लयको 
काममा खटाउदा एक �दनम ैफकl र आउने 3थान भए �मण (अनगुमन) भwाको पि�चस =Hतशत माk 
रकम भ}ुतानी पाउने pयव3था रहेको छ । तर पा9लकाले �मण आदेश पेश नगर6 देहायका 
कम$चर6ह\लाई योजना अनगुमन गरेको भनी भ}ुतानी �दएको छ । योजनाको अनगुमन वापत खच$ 
9लएको देfखएकोले सो भ}ुतानी गन$ 9म�ने आधार पेश गनु$ पनl अPयथा असलु गनु$पनl \. 
भौ.नं.र 9मHत  Oववरण कम$चार6को नाम भ}ुतानी 

रकम 
248-2078/3/24 म�हला उuयमशीलता 

सहिजकरणको अनगुमन भwा 
मरुार6 =साद 
Hघ9मरे 

9000 

४८,६०० 
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गोOवPद काकQ 9000 

नागेP± 
=.Hत9मि�सना  

6000 

कुबेर ढकाल  5000 

चP±कला सmुबा  7000 

Oव�ण ुमाया 
रMतले 

7000 

भरत अ"धकार6  1000 

3-2078/2/16 अपांगता रोकथाम तथा पनुः 
3थापना काय$Wम 

गोOवPद काकQ  1000 

चP±कला सmुबा  2000 

इP± लÀुटेल 1600 
  

जMमा  48600 
 

७५ 243 २०७८-
३-२३ 

बोयर बोका  

=धानमPkी कृOष आधHुनकzकरण पjरयोजना अPतग$त सgचालन गरेका बा¿ा पकेट काय$Wममा Oव9भPन 
Wस बोकाह\ खjरद गरेको पाइयो। तर काया$लयले कुन Wस बोका कHत माkामा खjरद गरेको हो सो 
खलेुन। साथ ै=गHत =Hतवेदन समेत पेश नगरेको पाइएकोले बोकाको शuुधता jरपोट$ र =गHत =Hतवेदन 
पेश गनु$ पनl \. 

१,१२०,००० 
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भौ.नं.र 9मHत Oववरण पjरमा
ण 

खjरद 
रकम 

फम$को नाम 

243-2078/3/23 बोयर बोका 
खjरद 

२ १६०००० सनुौलो पाथीभरा कृOष सहकार6 
सं3था 9ल. 

261-2078/3/25 बोयर बोका 
खjरद 

64 960000 उला$बार6 बा¿ापालन कृषक समहू 

 
जMमा ६६ ११२०००० 

 

 

७६ 
  

सामािजक सरुWा Lववरण अ�याव{धक नभएको  

सामािजक सरु^ा काय$Wम संचालन काय$Oव"ध‚२०७५ को दफा ११ अनसुार गाउँपा9लका वा नगरपा9लकाले 
भwा पाउने लाभ�ाह6ह\को फोटो स�हत अनसुचुी ५ बमोिजमको मलु अ9भलेख अuयाव"धक गर6 रा�ु 
पनl pयव3था छ । सामािजक सरु^ा पाउने pयि}तको नामनामेसी‚नागjरकता नं‚पjरचय पk नं ‚ फोटो 
आद6 Oववरण अuयाव"धक राखी मलु अ9भलेख खाता pयवि3थत गर6 सोह6 =माणका आधारमा 
pयव3थापन सचूना =णाल6 (एम.आइ.एस) मा डाटा अपलोड गद� दोहोरो नपनl गर6 अ9भलेख 9भडान 
हुने गर6 रा�ु पद$छ ।नगरपा9लकाले सामािजक सरु^ा पाउने लाभ�ाह6को डाटा अuयाव"धक गjरएको 
छैन tयस काय$मा xयान �दनपुद$छ ।  

 

७७ 
  

दोहोरो सामािजक सरुWा भMा  

नगरपा9लकाले चौमा9सकगत \पमा काय$Oव"धमा भएको pयव3था अनसुार ब�कलाई भwा Oववरण गन$ 
पठाएको forward feed संग पेश भएको लगत क�टा Oववरण लगायत पेश भएको अPय 9भडान गदा$ 

३६९,२३३ 
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तप9सलको लाभ�ाह6को खातामा पाउने रकम भPदा बढ6 रकम दाfखला गरेको देfखएकोले दोहोरो भwा 
रकम असलु गर6 संघीय सं"चतकोष �फता$ गनु$पनl \ 
 
 
वडा 
नं  

सेवा�ाह6 
नाम 

सा स ुको 
�क9सम 

ना.=.नं  खाता नं  रकम कै�फयत 

१ साना 
माया 
Oव�वाकमा$  

जे�ठ 
नागjरक 
द9लत 

९९२ ००९०००१११४०१A 

(स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

८००० प�हलो �क3ता  

१ गंगा माया 
9मe  

जे.ना.(७०मा
"थ) 

  (स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

६७०० मtृय ु
२०७७।९।२३ मा  

२ धनबहादरु 
थापा 

जे�ठ ना. (७० 
मा"थ) 

११९४९ १०३०११९६ A७ (=ाइम 
कम9स$यल ब�क उला$वार6 ) 

२४००० प�हलो‚दो�ो 
�क3ता 

३ �दक माया 
खलुाल 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

१०३४ १०३००५१A७ (=ाइम 
कम9स$यल ब�क उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 

३ काजीमान 
राइ  

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

  १०३००९६०A७ (=ाइम 
कम9स$यल ब�क उला$वार6 ) 

१६१३३ मtृय ु
२०७७।१०।३० 

४ वेद माया 
अ"धकार6  

जे ना (७० 
मा"थ) 

१२२७/५७८ ००४१२६०००२९१८३०००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 
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४ भोला नाथ 
ढकाल 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

४१४ ००४१२६०००५२४४७०००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 

४ ल6ला 
माया दिज$ 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

१००० ००४१२६०००२३१६९०००००२ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

२४००० प�हलो‚दो�ो 
�क3ता  

४ Oव�ण ु
माया 
काrले 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

२६८ ००४१२६०००२८९६०००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता  

४ फुल माया 
थापा 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

४१३२ ००४१२६०००२९५६८०००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

२४००० प�हलो‚दो�ो 
�क3ता  

४ फुलमाया 
दा9मनी  

जे.ना.(द9लत) ११६३/९८३७ ००४१२६०००४६६५००००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

८००० प�हलो �क3ता 

४ �टका 
ब3नेत 

Oवधवा  २०५५ ००४१२६०००२९२०२०००००१ ८००० प�हलो �क3ता 

४ गंगा 
माझी  

पणु$ अपांगता   ००४१२६०००२९१०६०००००१ 
(9मतरे6 Oवकास ब�क 
उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 
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५ मनमाया 
भ�डार6 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

९८५४ ०२०००१३३४३१००००१ 
(कुमार6 ब�क 9ल. उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 

५ नार6माया 
का9मनी  

जे.ना.(द9लत) ९८९/४३४ ०२००३५५६७९००००१ 
०२०००१३३४३१००००१ 
(कुमार6 ब�क 9ल. उला$वार6 ) 

८००० प�हलो �क3ता 

७ अMबर 
बहादरु 
भ�टराइ  

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

१५२३९-०३४ ०५३०११८१०२४०००१२ 
(NMB Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो �क3ता 

७ मनमाया 
काकQ  

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

४७१ ०५३००४६७१७९०००११(NM
B Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो  

७ इP± 
कुमार6 
काकQ  

एकल म�हला ३०६२१ ०५३००४६२५८४०००११(NM
B Bank Urlabari) 

८००० प�हलो �क3ता  

७  कमला 
कटुवाल 
काकQ  

एकल म�हला  ११७७/९०७ ०५३००४६३९५७०००१२(NM
B Bank Urlabari) 

८००० प�हलो �क3ता 

७ मानOवर 
Pयौपाने  

अHत 
आपंगता 

- ०५३००५४३७५८०००११(NM
B Bank Urlabari) 

६४०० प�हलो �क3ता 
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८ चP± 
बहादरु 
भ�टराइ 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

४७०४७ ०७२८५५०४४१२१२००१(NIC 
ASIA Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो �क3ता 

८ कृ�ण 
माया 
Hनरौला  

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

९७७३२४५४५ ७२८५७७७५३२५२४००१(NIC 
ASIA Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो �क3ता 

८ रtन माया 
"धमाल 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

११७१३ ७२८५८४०७९३५२४००१(NIC 
ASIA Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो �क3ता 

८ HतलकOवW
म ढाँगी 
^ेkी 

जे.ना.(७० 
मा"थ) 

२७६५६ ७८८५८४३४९१५२४००१(NIC 
ASIA Bank Urlabari) 

१२००० प�हलो �क3ता 

८ मनमाया 
गु\¥ग 

Oवधवा २/३११३५४३ ७२८५९५०२३७६५२४०१(NIC 
ASIA Bank Urlabari) 

८००० प�हलो �क3ता 

९ आइतमा
या भान ु 

जे.ना.(७०मा
"थ) 

१०९३८-४५२ ००९००००६१७०१ A 

(स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

२४००० प�हलो‚दो�ो 
�क3ता 

९ गौर6माया 
9लMब ु

  १०२४०-१६२ ००९०००१३३७०१A 

(स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

१२००० प�हलो �क3ता 
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9मHत 
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९ भटुला 
देवी दमाइ  

जे.ना.(द9लत) १०१ ००९०००४९८०१A 

(स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

२४००० प�हलो‚दो�ो‚ते
�ो �क3ता 

९ Hनरमाया 
ब3नेत  

एकल म�हला २२५५ ००९०००१३४१०१A 

(स~तकोशी 
Oव.ब.ै9ल.उला$वार6 ) 

८००० प�हलो �क3ता  

        जMमा  ३६९२३३   
 

७८ 
  

पाSर�.मक कर  

आय कर ऐेन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा =tयेक बा9सPदा रोजगार दाताले रोजगारबाट कुन ैकम$चार6 
वा कामदारले =ा~त गरेको आयको गणना गदा$ समावेश गjरने नेपालमा eोत भएको कुन ैरकम भ}ुतानी 
गदा$ अन3ुची -१ बमोिजमको दरले कर क��ट गनु$ पनl भनी उ�लेख छ। तर काया$लयले १% माk कर 
क�ट6 गरेको अव3थामा देहाय कम$चार6को सास ु करको 3�याब नाघेको पाइएकोले घट6 रकम 
सMबिPधतबाट असलु गर6 दाfखला गनु$ पनl \. 
W.सं. कम$चार6को 

नाम 

पद =Hत 
म�हना 
पाउने खदु 
तलब 

पोषाक 
भwा 

चाडपव$ 
भwा 

कुल वाOष$क 
आय 

10% को 
ला"ग कर 
यो�य आय 

10% ले हुने 
कर 

1 ईPदल साह 
कान ु

क.Hन.छैठµ 44343.09 10000 55189 597306.1 147306 14730.60म
xये \.10748 

१०२,५९६.२२ 
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दाfखला गर6 
बाँकz 
\.3982.6 

2 योगेश कुमार 
म�डल 

मे.अ. 37274.69 10000 52334.8 509631.1 59631.1 5963.108 

3 रोजी बखाधो एम.²ड.नवµ 36288.45 10000 46655 492116.4 42116.4 4211.64 

4 सHुनल 
अ"धकार6 

एम.²ड.नवµ 35410.65 10000 35768.3 470696.1 20696.1 2069.613 

5 ए9लना 
त�डुकार 

मे.अ. 38473.97 10000 53815.4 525503 75503 7550.304 

6 euधा खÁका 3टाफ नस$ 36185.49 10000 51229 495454.9 45454.9 4545.488 

7 रgजना काकQ अ.न.9म.छै
ठµ 

40066.29 10000 49909 540704.5 90704.5 9070.448 

8 9मना 
अ"धकार6 

3टाफ नस$ 35195.5 10000 51229 483574.9 33574.9 3357.488 

9 Hनराजन 
पौÁयाल 

हे.अ.छैठµ 40066.29 10000 49909 540704.5 90704.5 9070.448 

10 गणेश 9लMब ु हे.अ.छैठµ 36858.7 10000 45949 498253.3 48253.3 4825.328 



W
म 

भौचर 
नMबर 

भौचर 
9मHत 

[बषय बे\ज ुरकम 

11 पOवkा भजेुल अ.न.9म.छै
ठµ 

40066.29 10000 49909 540704.5 90704.5 9070.448 

12 नOवन खÁका �या.टे. 46835.4 10000 56266.5 628291.5 178292 17829.154 

13 सPxया पौडले 3टाफ नस$ 37929.9 10000 47269 512427.7 62427.7 6242.768 

14 पोषराज 
[kताल 

9स.अ.हे.व.
छैठµ 

39393 10000 55189 537905 87905 8790.5 

15 डPेज ुराई �या.टे. 37877.4 10000 45640 510168.8 60168.8 6016.88 
  

जMमा 
     

102596.22 
 

७९ 237 २०७८-
३-२२ 

कम लागत सहभा{गता  

कृOष तथा पशपुPछ¹ Oवकास मPkालयको प.सं.२०७६/७७, च.नं.३६६ र 9मHत २०७७/२/२१ को पjरपkले 
कृOष तथा पशपुPछ¹ Oवकासका काय$Wमह\लाई एक\पता तथा नHतजामलुक बनाउन र काय$Wमको 
दोहोरोपना हटाउन तथा उपलmध eोत साधनको उ�चतम उपयोग गर6 आगामी २०७७/७८ को नीHत 
तथा काय$Wमको Hन�द$�ट गरेका ल�य =ाि~तका ला"ग कृOष पवुा$धार Oवकास काय$Wममा किMतमा ५० 
=Hतशत, =वu$धन काय$Wमह\ (फलफुल खेती, तरकार6 खेती र पशपुालन) मा शत =Hतशत, कृOष तsयांक 
pयव3थापन र कृषक स"ुचकरण तथा दता$ काय$Wममा शत =Hतशत र अPय काय$Wमको हकमा 
पjरयोजनाको लागत र =कृHत अनसुार किMतमा ५० =Hतशत लागत सहभा"गता गनु$ पनl भनी उ�लेख 
गरेको छ। तर यस काय$Wमको कुल लागत \.५११९००० भई गाई =वu$धन काय$Wम काया$Pवयन 
स9मHतले किMतमा ५० % ले हुने रकम \.२५५९५०० pयहोनु$ पनlमा \.८५३००० माk pयहोरेको पाइयो। 
कम लागत सहभा"गता pयहोरेको आधार पेश गनु$ पनl अPयथा असलु गर6 दाfखला गनु$ पनl \. 

१,७०६,५०० 
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८० 
  

पेIकT बाकT  

आ"थ$क काय$[ब"ध तथा Oवwीय उwरदाHय�व Hनयमावल6, २०७७ को Hनयम ५०(३)मा काया$लयले 
सMझौताको शत$ अनसुार �दईने पे�कz र �मणको Hन9मw �दईने पे�कz बाहेक चाल ुआ"थ$क बष$को 
अPतसMममा फ¦ य§ट हुन नस}ने पे�कz �दन हुदैन भPने mयब3था छ ।पा9लकाको HनMनानसुार चाल ु
आ"थ$क बष$को अPतसMममा पे�कz बाँकz देfखएकोमा फ¦ य§ट हुनपुनl देfखएको \ 

पे�कz 9लएको 
9मHत 

पे�कz 9लनेको नाम [बवरण Mयाद ननाघेको 
पे�कz 

Mयाद नाघेको 
पे�कz 

२०७७।९।२० ना स ुनगेP± =साद 
HतMसना  

फHन$चर तथा �फकच$र 
 

१७५००० 

२०७७।११।१७ क अ सदेुन सवेुद6  ड¥ेगु लगायतका कzटजPय 
रोगह\को रोकथामको ला"ग 
Oव9भPन Oवषाद6 छकl न  

 
४००००० 

२०७८।०३।१८ ना स ुनगेP± =साद 
HतMसना  

=Hत3पधा$मा छनौट भएका pयवसाय 
Oवकास सेवा =दायक 

 
२५४६६० 

२०७७।११।१७ ना स ुनगेP± =साद 
HतMसना  

OवOवध खच$  
 

२५०००० 

२०७७।१२।३  
नेपाल Oवधतु 
=ा"धकरण उला$वार6  

 
Oव9भPन संरचना मम$त सMभार 
काय$Wम 

 
 
२१४०८ 

१,१८०,०६८ 
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२०७८।२।१७ भकुृट6 माग$ ³ने 
Hनमा$ण उ स  

Oव9भPन संरचना मम$त सMभार 
काय$Wम  

 
७९००० 

  
जMमा  

 
११८००६८ 

 

८१ 
  

आOतर<क लेखापर<Wण E/तबेदन  

 
3थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) तथा आ"थ$क काय$[ब"ध तथा Oवwीय उwरदाHय�व 
ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा 3थानीय तहले लेखा तथा आ"थ$क कारोबारको Hनय9मतता, 9मतpयHयता, 
काय$द^ता र =भावकार6ताको आधारमा आPतjरक लेखापर6^ण गनु$ गराउनपुनl mयब3था छ । सोह6 
ऐनको दफा ३३(८) मा आPतर6क लेखापर6^ण =Hतबेदनमा समाबेश भएका mयहोरा अिPतम लेखापर6^ण 
हुनभुPदा अगाब ैफ¦$यौट तथा सMपर6^ण गराई अिPतम लेखापर6^क सम^ =3ततु गनु$पनl mयब3था 
छ । पा9लकाले ऐनको सो pयव3था अPतग$तआPतjरक लेखापर6^ण अHघ आPतjरक लेखापjर^णबाट 
फ¦$यौट नभएकोले =ारिMभक =Hतवदेनमा समावेश गjरएको छ ।आPतर6क लेखापर6^णबाट देfखएको 
mयहोरा काया$Pयन गर6नपुद$छ । 
 
  mयहोरा रकम 

१ साब$जHनक खjरद Hनयमाब9ल २०६४को Hनयम ११२ बमोिजम १०लाख भPदा ब�ढको 
Hनमा$ण काय$ गराउदा अHनबाय$ \पमा [बमा गरेको देfखएन । 

 

२ िजPसी Hनर6^णबाट देfखएका मालसामानको मम$त सMभार 9ललाम [ब�W गर6 िजPसी 
सामानको eे3ता अuयाब"धक गनु$पद$छ । 
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३ वडा काया$लयको =साशHनक खच$ बापत भएको सवार6 ईPधनको लगबकु अuयाब"धक 
गर6नपुद$छ । 

 

४ काया$लयबाट गत [बगत देfख बे\ज ुफ3यौट गन$ पदा"धकार6 तथा लेखा उwरदाHय 
अ"धकृतलाई िजMमेवार बनाउनपुद$छ । 

  

५ डोर हािजर HनयPkण खाता राखी डोर हािजरमा mय}तीको पjरचय ख�ुने कागजात समेत 
राfखनपुद$छ । 

  

६ योजनागत नापी �कताब तयार गर6 mयबि3थत गर6नपुद$छ ।   

७ सचुना =का9शत गराउदा 9म²डया [बच =Hत3पधा$ गराई भ}ुतानी गर6नपुद$छ ।   

८ आ"थ$क सहायत गनl मापद�ड 9समा र काय$[ब"ध तयार गर6 HनयिPkत तथा mयबि3थत 
तर6काले तो�कएको 9समा9भk आ"थ$क सहायता [बतरण गर6 सो को [बबरण साब$जHनक 
गjरनपुद$छ । 

  

९ =tयेक पदको काय$[बबरण तयार गर6 लागु गरेको देfखएन ।   

१
० 

तल[ब =Hतबेदन पjरत नगर6 तलब भwा भ}ुतानी गरेको छ ।   

१
१ 

राज�ब अनगुमन स9मHतबाट आPतर6क आMदाHनको अनगुमन गरेको पाईएन ।   

१
२ 

आPतर6क HनयPkण =णा9ल तयार गर6 लागु गनु$पनl देखीPछ ।   
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१
३ 

किPटजेPसी खच$को आ9भलेख आuयाब"धक \पमा राfखनपुद$छ ।   

 

८२ 
  

परामश( खच(  

बजेट pयव3था भई काया$Pवयन हुने आयोजनाको माk गु\योजना डीपीआर लगायतको अxययत गर6 
=Hतवेदन तयार गनु$ पद$छ । 3थानीय तहले यो बष$ 3वीकृत बाOष$क काय$Wम अनसुार देहायबमोिजमको 
काय$ परामश$दाताबाट गराई =Hतवेदन =ा~त गरको छ  

गो भौ नं 9मHत काय$ परामश$दाता खच$ रकम अxयायनबाट देfखएको ल ई 

३२८।२०७८।३।२३ झु¢ा पलु ²ड पी आर सखवुा ईिPजयर6ङ ४४७४८० ४००७१०२०।९३ 

३८८।२०७८।३।२८ कबड$ हल ईिPजHनयरको घर =ा 9ल २१४७०० ३८४३४२६८।८६ 

य3तो अxययन काय$ गराउँदाला�ने खच$को लागत अनमुान तयार गदा$ कुन ैआधार न9लई 3वीकृत 
बजेट बमोिजमकै रकम खच$गरेको उपय}ुत देfखएन । डी.पी.आर.तयार गदा$ पा9लकाको =ाOव"धक 
जनशि}त =योग नगना$को कारण 3प�ट गद� आगामी �दनमा पा9लकाको =ाOव"धक जनशि}तबाट य3तो 
काय$गराउन ुपद$छ । साथ ैयसर6 अxययन =Hतवेदन तयार भएका आयोजनाह\ काया$Pवयन मागएको 
समेत नदेfखएकोले खच$को साथ$कता समेत देfखएन  

 

८३  
  

सMपjर^ण 

ःथानीय सरकार सdालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेhजू फjkट गनI lयवःथा रहेको छ । सोह= एनको दफा ८४(२)(घ) मा 
बेhजू फjkट गनI गराउने काम कतBlय ूमखु ूशासकAय अ6धकृतको हनेु lयवःथा छ ।सो oयबःथा अDतरगत पा6लकाले यस वषB देहाय 
बमोिजम बेqज ुफछBयौट गर= q. १७४९९१४४।३९ सsपQर]णको ला6ग अनरुोध गरेकोमा q. १७४९९१४४।३ बेhज ुसsपQर]ण गर=एको छ । 
सsपQर]णबाट उtलेखनीय बेqज ुदेिखएको छैन । यस वषB फjkट भएको वेqजकुो िःथ6त 6नsनानसुार रहेको छ । 
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