
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

खैरहनी नगरपालिका, चितवन 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



 

Serving the Nation and the People 

दरूदृन्टि (Vision)  

 

जनहहतकािाचग जवाफदेहहता, पारदलशिता र ननष्ठा प्रवर्दिधन गने ववश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशीि 

रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई साविजननक कोषको दक्षतापूर्ि उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पानि स्वतन्र एवं 

गुर्स्तरीय िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

ननष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्यावसानयकता (Professionalism) 

पारदलशिता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 
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श्री  नगर प्रमखुज्य,ू  
खैरहनी नगरपामिका, 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, 

चि वन । 

 

ववर्र्ः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 
 

नेपािको सवंवधानको धारा २४१ बमोजजम त्यस पालिकाको आचथिक वषि २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजजम यो प्रनतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रनतवेदन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजजम कारबाहीको िाचग अनुरोध छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



    

 

िहािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संववधानको धारा २४१ िा संघ, प्रदेश र स्थानीय  हका सबै सरकारी 
कायााियको िेखापरीक्षण मनयमि  ा, मि व्ययी ा, कायादक्ष ा, प्रभावकारी ा र औचित्यको आधारिा 
िहािेखापरीक्षकबाट हनुे व्यवस्था छ । िेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) िा 
िहािेखापरीक्षकिे प्रत्येक गाउँपामिका र नगरपामिकाको िेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अिग अिग 
प्रम वेदन जारी गना सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबिोचजि स्थानीय  हको 2076।77 को 
आमथाक कारोबारको िेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रम वेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय  हको िेखापरीक्षण नेपािको संववधान, िेखापरीक्षण ऐन, सरकारी िेखापरीक्षण 
िानदण्ड, ववत्तीय िेखापरीक्षण िागादशान, स्थानीय  ह िेखापरीक्षण मनदेचशका, िहािेखापरीक्षकको 
वावषाक िेखापरीक्षण योजना र मनकायसँग सम्बचधध  ऐन, मनयिको आधारिा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षणको प्रिखु 
उदे्दश्यहरुिा ववत्तीय वववरणको शदु्ध ा, प्रिमि  कानूनको पािना, बजेट  था योजना  जुािा एवं कायाक्रि कायााधवयन, खररद 
ब्यवस्थापन, सावाजमनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपयोग, चजम्िेवारी र जवाफदेवह ा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था िूल्याङ्कन गनुा रहेको 
छ । त्यसैगरी स्रो  साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बधधिा प्रिमि  कानूनको पािना भए नभएको ववश्लषेण गरी ववत्तीय 
ब्यवस्थापनिा सधुारका िामग सझुाव प्रस्  ु गरी सशुासन प्रबद्धानिा टेवा प¥ुयाउन ुिेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आमथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षण सम्पन्न भएप्ा  जारी गररएको प्रारचम्भक प्रम वेदन उपर प्राप्त प्रम वक्रयाका 
ववषयहरु मििान गरी कायि रहेका व्यहोरा सिावेश गरेर राय सवह को अचध ि प्रम वेदन पठाइएको छ । प्रम वेदनिा ददएका 
सझुावहरुको कायााधवयनबाट स्थानीय  हिा रहेको सीमि  स्रो  साधनको उपयोग गरी ववकास मनिााण र सेवा प्रवाहिा 
मि व्यवय ा, दक्ष ा र प्रभावकारर ा हामसि गना सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीय  हको कायासम्पादनिा 
जवाफदेवह ा र पारदचशा ा प्रबद्धान हनुे ववश्वास मिइएको छ ।  

िेखापरीक्षणबाट िूि : आध ररक आय र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथापरक नरहेको, आध ररक आय ठेक्का 
ब्यवस्थापनिा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्किन धयून रहेको, पयााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौ ा 
असिुीिा प्रभावकारी ा नआएको, बजेट अनशुासन किजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा प्ा  बजेट  था कायाक्रि 
संशोधन गरी अनिुोदन गने गरेको, वषााध िा बढी खिा गरेको, खररद कानून ववपरी  सोझै खररद गरेको, अत्यमधक प्रशासमनक 
खिा गरेको, बि  अनदुान वफ ाा नगरेको, वव रणिूखी खिाको बाहलु्य ा रहेको जस् ा प्रवचृत्त देचखएका छन ्। त्यसैगरी ववकास 
मनिााण फा  योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना  था टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जवटि प्रकृम का कायाहरु सिे  उपभोक्ता 
समिम बाट गराएको,  ोवकएबिोचजि जनसहभामग ा नजटेुको, दीगो ववकासका िक्ष्य अनरुुप योजना र कायाक्रि  जुािा नगरेको, 
दीघाकािीन ववकासको खाका  जुािा नभएको जस् ा सिस्या रहेका छन ्।  

स्थानीय  हको आध ररक ब्यवस्थापन फा  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको किी रहेको, किािारी मनयचुक्त  था 
बढुवािा प्रदेश िोकसेवा आयोगको परािशा नमिएको, सेवा प्रवाहिा अपेचक्ष  सधुार हनु नसकेको, स्रो , साधन र सम्पचत्तको दरुुस्  
अमभिेख नरहेको, सञ्चामि  योजना, कायाक्रि, सेवा प्रवाहको अमभिेख नराखेको, बैंक वहसाब वववरण  यार गने नगरेको, िेखाङ्कन 
 था सिग्र प्रम वेदन प्रणािी र आध ररक मनयधरण किजोर रहेको छ । साथै आध ररक िेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी 
नभएको पाइएको छ। स्थानीय  हिा िेखा समिम को गठन, कायाक्षेर, िेखापरीक्षण प्रम वेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बधधी स्पष्ट कायाववमध  जुािा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी ग  
ववग का बेरुज ुउपर अपेचक्ष रुपिा आवश्यक कारवाही भए गरेको सिे  देचखएन । 

सिय र जनशचक्तको सीमि  ाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय  हको कायास्थििा नै उपचस्थ  भइा िेखापरीक्षण गररएको 
मथयो । िेखापरीक्षणको क्रििा िेखापरीक्षण टोिीिे स्थानीय  हका प्रिखु सवह का पदामधकारीहरुसँग छिफि सिे  गररएको 
मथयो । िेखापरीक्षण प्रम वेदनिा उल्िेख भएका ब्यहोराको कायााधवयनबाट स्थानीय  हको ववत्तीय व्यवस्थापन, भौम क पूवााधार 
र सेवा प्रवाहिा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय  हको िेखापरीक्षणिा सहयोग परु्रयााउन ेस्थानीय  हका सबै पदामधकारी 
 था किािारीहरु र िेखापरीक्षण  था प्रम वेदन  यारीिा संिग्न यस कायााियका किािारीहरु सबैिाइा धधयवाद ्ापन गदाछु ।  
 

 

 

                (टंकिचण शिाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  ग े              िहािेखापरीक्षक 
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श्री नगर प्रिूखज्यू, 

खैरहनी नगरपामिका, 
नगर कायापामिकाको कायाािय, चि वन ।                         

ववषयिः  िेखापरीक्षण प्रम वदेन । 

कैवफय  सवह को राय :-  हािीिे खैरहनी नगरपामिकाको २०७६।७७ को मबचत्तय वववरण र त्यससँग सम्बचधध  आय–ब्यय मबबरण  था 
िेखा वटप्पणीहरुको िेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायिा, यस प्रम वदेनको कैवफय  सवह को राय व्यक्त गने आधार खण्डिा उल्िेख भएका ववषयिे पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आषाढ ३१ िा सिाप्त भएको २०७६।७७ को ववत्तीय वववरण र त्यससँग सम्बचधध  अधय वववरणिे स्थानीय  हसँग सम्बचधध  
प्रिमि  कानूनबिोचजि सारभ ूरूपिा सही  था यथाथा अवस्था चिरण गदाछ ।  
कैवफय  सवह को राय व्यक्त गने आधार 
१. पामिकािे िहािेखापरीक्षकबाट स्वीकृ  नेपाि साबाजमनक के्षर िेखािानको ढाँिा प्रयोग गरी मबचत्तय वववरण  यार गरेको छैन । 

२. िेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ८१ िाख ५३ हजार बेरुजू देचखएको छ । सोिध्ये असिु गनुापने रु.१५ िाख ७९ हजार, मनयमि  
गनुापने रु.१ करोड १२ िाख ८० हजार, प्रिाण कागजा  पेश गनुापने रु.३२ िाख १९ हजार र पेश्की रु.१ करोड २० िाख ७५  
हजार रहेको छ । 

३. िेखापरीक्षणिा देचखएका व्यहोराहरुका सम्बधधिा २०७७।१०।११  िा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रम वदेन उपर  प्राप्त प्रम वक्रया 
सवह का प्रिाण कागजा का आधारिा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कायि व्यहोराको अध ीि प्रम वदेन पाना 25 (पच्िीस) 
यसैसाथ संिग्न छ । 

४. आम्दानी  था खिाको से्रस् ा नगदिा आधारर  िेखा प्रणािी अविम्बन गरेकोिे पामिकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त  था दावयत्व 
यकीन हनुे कुनै जानकारी खिुाएको छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षण काया नेपािको संववधान, िेखापरीक्षण ऐन  था िहािेखापरीक्षकको कायााियिे अविम्वन गरेका सरकारी 
िेखापरीक्षण िानदण्ड, िागादशान  था िेखापरीक्षणसँग सम्बचधध  अधय प्रिमि  कानूनबिोचजि गररएको छ । ववत्तीय वववरण  यार गने स्थानीय 
 हसँग हािी स्व धर छौं । त्यसका िामग स्वीकृ  आिारसंवह ा अनसुार हािीिे काि गरेका छौं । िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त गरेका 
िेखापरीक्षण प्रिाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका िामग पयााप्त र उपयकु्त छन ्भने्न कुरािा कायाािय ववश्वस्  छ ।   

ववत्तीय वववरण उपर व्यवस्थापन र िेखाउत्तरदायीअमधकारीको चजम्िेवारी :- आमथाक कायामबमध  था मबचत्तय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ र स्थामनय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  था अधय प्रिमि  काननु बिोचजि सही र यथाथा हनु ेगरी ववत्तीय वववरण  यार गने  था जािसाजी वा अधय 
गचल् का कारण ववत्तीय वववरण सारभ ू रुपिा गि  आकँडा रवह  स्वरुपिा बने्न गरी आवश्यक आध ररक मनयधरण प्रणािी िाग ु गने 
चजम्िेवारी पामिका व्यवस्थापनिा रहेको छ । कायाकाररणी, पामिका प्रिखु र प्रिखु प्रशासवकय अमधकृ  पामिकाको ववत्तीय प्रम वदेन प्रकृयाको 
अनगुिनका िामग चजम्िेवार रहेका छन ्। 

ववत्तीय वववरणको िेखापरीक्षण उपर िेखापरीक्षकको चजम्िेवारी :- ववत्तीय प्रम वदेन सिग्रिा जािसाजी वा अधय गल् ी सिे का कारण सारभ ू 
रुपिा गि  आकँडा रवह  रहेको होस ्भनी उचि  आश्वस्  ा प्राप्त गरी राय सवह को िेखापरीक्षण प्रम वदेन जारी गनुा िेखापरीक्षणको उदे्दश्य 
हो । िेखापरीक्षणिा उचि  आश्वस्  ािे सािाधय स् रको आश्वस्  ासम्ि प्रदान गरेको हधुछ,  र िेखापरीक्षण ऐन  था िहािेखापरीक्षकको 
कायााियिे अविम्बन गरेका सरकारी िेखापरीक्षण िानदण्ड, िागादशान  था िेखापरीक्षणसँग सम्बचधध  अधय प्रिमि  कानूनबिोचजि गने 
िेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थािा पमन सबै प्रकारका जािसाजीजधय वा अधय गल् ी पत्ता िगाउने सक्न े मनच्  ा भने हदैुन । ववत्तीय 
वववरणका उपयोगक ाािे सािाधय या गने आमथाक मनणायिा नै फरक पाना सक्न े अवस्था देचखएका एउटै वा सिग्र ािा हनुे ववषशे वा 
जािसाजीजधय वा अधय गचल् िाई सारभ ू रुपिा गि  आकँडा िामनएको छ ।  
 

 

 (इधद्र प्रसाद आिाया) 
 नायबिहािेखापरीक्षक 
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िेखापरीक्षणको अचध ि प्रम वेदन 

पररियिः स्थानीय ने तृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन पद्धम िाई सदुृढ गरी स्थानीय  हिा ववधावयकी, कायाकारीणी 
र धयावयक अभ्यासिाई संस्थाग  गना स्थानीय सरकारको संिािन गने उद्देश्यिे यस नगरपामिकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीय सरकारिे संिािन गने कायािा सहकारर ा, सह–अचस् त्व र सिधवयिाई प्रवादन गनुा र स्थानीय 
सरकारका काििा जनसहभामग ा, उत्तरदावयत्व, पारदचशा ा समुनच्  गरी नागररकिाई गणुस् रीय सेवा प्रदान गनुा 
नगरपामिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस नगरपामिका  अध गा  १३ वडा, ६५ जना नगरसभा सदस्य, ८५.५७ वगा 
वकिोमिटर क्षेरफि  था ५६,०९४ जनसंखया रहेको छ । 

 

स्थानीय सचञ्च कोषिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बिोचजि नगरपामिकािे प्राप्त 
गरेको आय, अनदुान  था सहाय ा र स्थानीय सरकार सञ्चािनिा भएका आय-व्यय वहसाबको आमथाक वषा 
2076/77 को कोषको संचक्षप्त अवस्था मनम्नबिोचजि रहेको छिः 

वववरण वटप्पणी यस वषाको रु. (हजारिा) 
बजेट आफैिे गरेको प्राप्ती/भकु्तानी बस् गु  /सोझै भकु्तानी जम्िा 

प्राप्ती (क+ख)  953385403.06 778436543.25 20000000 798436543.25 

क.प्राप्ती (संचि कोषिा आम्दानी बामँधने)  760592860 710342531.19 20000000 730342531.19 

1100 कर  11 177527953 132055395.77 0 132055395.77 

1300 अनदुान 
 529949000 488637112.39 20000000 508637112.39 

संधीय सरकार 12 437450000 412450000 20000000 432450000 

प्रदेश सरकार 12 42499000 42499000 0 42499000 

जनसहभाम  ा  50000000 33688112.39 0 33688112.39 

14000 अधय राजस्व 
 53115907 89650023.03 0 89650023.03 

ख. अधय प्राप्ती  192792543.06 68094012.06 
 68094012.06 

वव रण गना बाँकी राजस्व 
 0 0 0 0 

कोषहरु 
 68095858.06 54004099.06 0 54004099.06 

धरौटी  0 4939386 0 4939386 

संधीय  प्रदेश सरकार वा अधय कायाक्रि   106696685 9150527 0 9150527 

भकु्तानी (ग+घ)  11578604 
03.06 

658758507.46 12613377 671371884.48 

ग. भकु्तानी (संर्चि कोर्बाि )  965067860 599142526.90 12613377 611755903.90 

21000 पाररश्रमिक/सवुवधा 18 198454000 182559087.72 
 182559087.72 

22000 िािसािान  था सेवाको 
उपयोग 

18 126362200 66225622.36 0 66225622.36 

25000 सहाय ा 18 30203000 24167109.03 0 24167109.03 

27000 सािाचजक सरुक्षा 18 4496000 3131896 0 3131896 

28000 अधय खिा 18 3648475.15 2020598 0 2020598 

31000 गैर ववचत्तय सम्प ी/पूचँजग  खिा 18 601904184.85 321038213.79 12613377 333651590.79 

घ. अधय भकु्तानी  192792543.06 59615980.56 0 59615980.56 

कोषहरु 
 86095858.06 42946104.16 0 42946104.16 

धरौटी  0 7519649.40 0 7519349.40 

संधीय प्रदेश सरकार वा अधय कायाक्रि 
 106696685 9150527 0 9150527 

ङ. यो वषाको बि  ( धयनु )  (204475000) 119678035.79 7386623 127064658.79 

ि. ग  वषाको चजम्िेवारी रकि (अ.ल्या)   182670991.72 
 182670991.72 

वषााध को बाकी रकि (ङ++ि )  (204475000) 302349027.51 7386623 309735650.51 

      

बैक  था नगद बाँकी  २४ 
 314670150.51 

 314670150.51 
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शीषाक ववमभन्न               कायााियको नाि खैरहनी नगरपामिका                     आ व २०७६।७७ 

दफा भौ.नं., मिम  र ब्यहोरा बेरुजू रकि 

1.  ववत्तीय वववरण – स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ िा गाउँपामिका  था 
नगरपामिकािे प्रत्येक वषाको साउन एक ग ेदेचख आगािी वषाको असार िसाध सम्िको 
अवमधिाई आमथाक वषा कायि गरी आय र व्यवयको वहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा 
६९ िा  ोकीए अनसुार नगरपामिकािे आफ्नो आमथाक काया प्रणािीको व्यवस्थापन गनुापदाछ 
। स्थानीय  हिे संचि  कोषिा ग  ववग को बाँकी यस वषा प्राप्त रकि र संचि  कोषवाट 
भएको खिा स्पष्ट देचखने गरी खा ा राख्नपुदाछ । एवककृ  आय व्यय वववरण अनसुार ग  
वषाको िौज्दा  रु.18 करोड 32 िाख 42 हजार सिे  कुि आय 1 अवा १५ करोड 30 
िाख 43 हजार र कुि खिा 84 करोड 22 िाख 26 हजार रहेको देचखधछ  

2.  स्वीकृ  ढािँा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,2074 को मनयि ७२(२) िा नेपाि सरकारिे 
मनधाारण गरे बिोचजिको आय र व्ययको वगीकरण  था खिा शीषाक सम्बधधी व्यवस्था 
अविम्बन गनुापने  था मनयि ७६(२) िा िहािेखा परीक्षकबाट स्वीकृ  भए बिोचजिको 
ढाँिािा िेखा राख्नपुने व्यवस्था गरेकोिा यस नगरपामिकािे २०७६।२।१९ िा 
िहािेखापरीक्षकबाट स्वीकृ  भएको ढाँिािा प्रम वेदन  था िेखाङ्कन  गरे ा पमन सबै आमथाक 
कारोबारिाई सिेट्न सकेको देचखएन । यस सम्बधधिा देचखएका व्यहोरा मनम्न छन ्।   

2.1.  चजम्िेवारी  स्थानीय  हको सचञ्च  कोषिा ग  ववग को बाँकी, यस वषा प्राप्त र खिा भएको 
रकि स्पष्ट देचखने गरी वहसाब राख्न ेर चजम्िेवारी एवकन गनुापदाछ . ग  वषाको िेखापरीक्षण 
प्रम वेदन अनसुार ग  वषाको अधत्यिा रु.18 करोड 3 िाख 40 हजार िौज्दा  कायि 
भएकोिा यो बषाको शरुुिा रु.18 करोड 26 िाख 70 हजार चजम्िेवारी सारेको देचखयो । 
जस अनसुार िेखापरीक्षण प्रम वेदनिा उल्िेख भएको भधदा रु.23 िाख 30 हजार बढी 
चजम्िेवारी सरेको देचखएको छ ।   

2.2.  प्रस्  ु स्थानीय संचि  कोष व्यवस्थापन प्रणािी ढाँिाको प्रम वेदनिे यस वषाको आय रु.79 
करोड 84 िाख 36 हजार र ग  वषाको िौज्दा  रु.18 करोड 26 िाख 70 हजार सिे  
जम्िा रु.98 करोड 11 िाख 6 हजार र कुि भकु्तानी रु.67 करोड 13 िाख 71 हजार 
देखाएकोिे बि  रु.30 करोड 97 िाख 35 हजार देचखधछ ।   

2.3.  स्थानीय संचि  कोष व्यवस्थापन प्रणािी ि.िे.प.फा.नं.272 प्रम वेदनिे कुि आय रु.98 
करोड 11 िाख 6 हजार देखाई रु.17 करोड 19 िाख 37 हजार धयून िेखाङ्कन गरेको 
देचखधछ । त्यस् ै खिा  फा  एवककृ  आय-व्ययिे रु.84 करोड 22 िाख 26 हजार खिा 
देखाएको र स्थानीय संचि  कोष व्यवस्थापन प्रणािी  प्रम वेदनिे रु.67 करोड 13 िाख 
71 हजार खिा देखाएकोिे रु.17 करोड 8 िाख 57 हजार खिा धयून िेखाङ्कन भएको छ।   

2.4.  स्वीकृ  ि.िे.प.फा.नं.272 अनसुार िौज्दा  रु.31 करोड 46 िाख 70 हजार देखाएकोिा 
एवककृ  आय-व्यय ववववरण अनसुार रु.31 करोड 8 िाख 17 हजार िौज्दा  देचखधछ ।   

2.5.  नगरपामिकािे स्थानीय संचि  कोष व्यवस्थापन प्रणािी (SUTRA) िे देखाएको आय-व्यय र 
सिग्र एवककृ  आय-व्यय वविको फरक सम्बधधिा कारण र आधार सवह  खिुासा गरेको 
छैन ।    

2.6.  बैक वहसाब मििानिः स्थानीय  ह सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बिोचजि 
स्थानीय  हिे आफ्नो कारोबारको िेखा िहािेखा मनयधरक कायााियको मसफाररसिा 
िहािेखापरीक्षकबाट स्वीकृ  भएको ढाँिािा राख नपुने उल्िेख छ । सो बिोचजि िामसक 
रुपिा से्रस् ा र बैक खा ाको वहसाब मििान वववरण  यार गनुापनेिा बैंक वहसाब मििान 
वववरण  यार गरेको छ । सो अनसुार  मनम्नानसुार फरक पना गएको देचखधछ । बैंक  
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स्टेटिेधट जम्िा हनु बाँकीको वववरण पेश गरेको छैन । उक्त वववरण पेश हनुपुदाछ ।  
 शे्रस् ा अनसुार बाँकी बैंक स्टेटिेण्ट अनसुार 

बाँकी 
जम्िा हनु बाँकी  साट्न बाँकी खदु बैँक  

310817682.59 319921265.82 9103583.23  319921265.00   
3.  आध ररक मनयधरण प्रणािीिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ विोचजि 

आध ररक मनयधरण प्रणािी  यार गरर िाग ुगनुापनेिा िाग ुगरेको पाईएन। यस सम्वधधिा 
देचखएका अधय व्यहोराहरु  पचशि विोचजि रहेका छन ।  
 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरमभरको आधारभ ु 

 थयांक संकिन, अमभिेखांकन र व्यवस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
 नगरपामिकािे एक आमथाक वषाको अधत्य मभर भएको आफ्नो आमथाक कारोवारको अनसुिुी 

14 विोचजि ढाँिािा वावषाक प्रम वेदन  यार गरेको पाईएन ।  
 स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बिोचजि एक आमथाक वषािा खिा हनु 

नसकी बाँकी रहेको रकि आमथाक वषाको अध िा स्थानीय  हको संचि  कोषिा ट्रधसफर 
गनुापनािा आमथाक वषा सिाप्त भए प्ा  ् पमन िाि ु खिा खा ा, पुजँीग  खिा खा ा, र 
ववभाज्य कोषिा सिे  रकि  िौज्दा  रहेको पाईयो । 

 नगरपामिकािे कायाक्रिग   था योजनाग  खा ा राखेको पाईएन । साथै नगरपामिकाबाट 
यस वषा संिामि  कायाक्रि  था योजनाको कायााधवयन र सेवा प्रवाह सिे को वावषाक 
कायाक्रि अनसुारको प्रगम   यार गरेको पाईएन।  

 अध र सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बिोचजिको िध्यकािीन खिा 
संरिना  यार गनुापनेिा नगरपामिकािे सो बिोचजि िध्यकािीन खिाको संरिना  यार 
गरेको पाईएन ।  

 नगरपामिकािे चजधसी सािानको एकीकृ  वववरण  था सहायक चजधसी खा ा अध्यावमधक 
नगरी वडा कायाािय  था ववमभन्न संघ संस्थािाई वव रण गरेको पाईयो  

 नगरपामिकािे सरकारी िोटरसाइकििाई सरकारी नम्वर हािी संरक्षण गनुा पनेिा 
हािसम्ि पमन मनजी नम्वर रा ो प्िेटिा रहेको पाइयो । 

 चजधसी व्यवस्थापन गना सफ्टवयर िाग ु गनुापनेिा हाि सम्ि पमन उक्त काया गरेको 
देचखएन । 

 वडा कायााियिा रहेका चजधसी सािान सवह को अमभिेख देचखने गरी नगरपामिकाको िूि 
चजधसी खा ा अध्यावमधक गरेको पाईएन । 

 चजधसी मनररक्षण प्रम वेदनिा उल्िेख भए अनसुार ववमभन्न िािसािान ििा   था मििाि 
गनुा पनेिा गरेको पाईएन ।  

 िलु्य अमभववृद्ध कर मनयिाविी २०53 को मनयि 6 क िा ठेक्का सम्झौ ा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वचधध  आध ररक राजस्व कायााियिाई नददई आमथाक वषाको 
अध िा िार ददइएको  था इ टीमडएस गरेको पाइएन । 

 कायााियिे उद्देश्य प्रामप्तिा आइपने सम्भावव  जोचखिहरु पवहिान गरर मनराकरणको प्रयास 
गरेको अमभिेख राखेको पाइएन । 

 कुनै रकि रकिको भकु्तानी ददँदा रर  पगुेको वा नपगुेको जाँि गरी रमसद ववि 
भपााइहरुिा मसिमसिेवार नम्वर राचख कायाािय प्रिखुिे  ोकेको किािारीिे भकु्तानी भएको 
जनाउने छाप सिे  िगाई दस् ख  गरी प्रिाचण  गनुापनेिा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 सावाजमनक खररद मनयिाविी 2064 को मनयि 7 र 8 अनसुार खररदको गरुुयोजना र 
वावषाक खररद योजना  यार गनुापनेिा  यार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 13 विोचजि आमथाक वषा शरुु हनुभुधदा  
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पधर ददन अगावै नगरपामिकािे आफ्नो क्षेरमभरको मनिााण सािाग्री िूल्य, ज्यािा, भाडा 
 था अधय िहशिुको स्थानीय धयनु ि दररेट  ोक्न ुपनेिा  ोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको ववस्  ृ वववरण देचखने गरर ठेक्का खा ा र कचधटधजेधसी खा ा राखेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजमनक खररद 
मनयिाविी वनाई िाग ुगना सक्ने व्यवस्था भएकोिा वनाएको पाईएन ।  

 सावाजमनक खररद मनयिाविी 2064 को मनयि 97 अनसुार यस वषा कायासम्पन्न भएका 
आयोजना  था कायाक्रिहरु उपभोक्ता समिम िाई हस् ाध रण गनुापनेिा गरेको पाईएन । 

 संस्था द ाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार नगरपामिकाबाट संिािन भएका ववमभन्न 
योजना मनिााण काया गना सम्झौ ा गठन गरेका उपभोक्ता समिम  ऐनको उक्त व्यवस्था 
अनसुार िाधय ा प्राप्त हनुे गरी द ाा गरेको पाइएन ।  

 सञ्चामि  योजनाको सूिना पाटीिा आय-व्यय, अपेचक्ष  र वास् ववक िाभका साथै 
उपभोक्ताको योगदान र कायासम्पादन िगाय का ववषयिा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सवह को 
सावाजमनक सनुवुाई र सावाजमनक परीक्षणिाई अमनवाया गनुा गराउन ु पनेिा पूणा रुपिा 
पािना भएको पाईएन। 

 वा ावरणको संरक्षणको एवककृ  ददघाकामिन योजना  यार गरेको देचखएन ।  
 नगरपामिकाको ववकास मनिााण व्यवस्थापन  था सेवा प्रवाहका िामग आवश्यक स्थायी 

प्राववमधक किािारीको अभाव रहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यवस्थापन  था सञ्चािन मनयिाविी २०६५ अनसुार नागररक वडापरिा 
उल्िेचख  सेवाहरुको कायााधवयन चस्थ ी अनगुिन गना अनगुिन संयधर  य गरेको पाईएन । 

 मनजाि ी सेवा ऐन 2049 विोचजि काया वववरण वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

 मनजाि ी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 विोचजि  िवी प्रम वेदन पारर  गराएर 
िार  िव भत्ता भकु्तानी गनुापनेिा कायााियिे  िवी प्रम वेदन पारर  नगरर खिा िेखेको 
पाईयो । 

 िधराियको मिम  2073।12।25 को पररपर अनसुार यस नगरपामिकािा सिावह  
भएका साववकका गाँउ ववकास समिम  को नाििा रहेका पेश्की  था वेरुजकुो िग   यार 
गरेको पाईएन ।  
 सथा नगरपामिकािे आध ररक मनयधरण प्रणािीिाई  ोकीए बिोचजि प्रभावकारी र 

ववश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन े फा  ध्यान ददनपुने देचखधछ ।  
4.  आमथाक कारोबार सावाजमनक खररद मनयिाविी 2064 को मनयि 123.8 िा आपूम ाक ाा 

मनिााण व्यवसायी सेवाप्रदायक वा परािदाािाई पच्िीस हजार रुँपंया भधदा बढी रकि भकु्तानी 
गदाा एकाउधट पेयी िेकको िाध्यिबाट गनुापने उल्िेख छ । नगरपामिकािे रु. २५ हजार 
भधदा बढीको रकि भकु्तानी गदाा सो मनयि पािना भएको देचखएन । अ  मनयिानसुार रु 
२५ हजार भधदा िाथीको आमथाक कारोबार एकाउधट पेयी िेक िाफा   गराउन ुपदाछ ।  

 बजेट  था कायाक्रि  
5.  बजेट पेश, पारर  र अचख यारीिः स्थानीय  ह संिािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ िा स्थानीय 

 हिे आगािी आमथाक वषाको राजश्व र व्ययको अनिुान कायापामिकाबाट स्वीकृ  गराई असार 
१० ग े मभर पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छिफि गरी असार िसाध मभर सभाबाट 
पारर  गनुापने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ िा सभाबाट बजेट स्वीकृ  भएको ७ 
ददनमभर स्थानीय  हका प्रिखुिे प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ िाई बजेट खिा गने अचख यारी 
प्रदान गनुापने व्यवस्था छ । यस स्थानीय  हिा उप प्रिखुिे 2076/3/10 िा मनम   था 
कायाक्रि र बजेट पेश भई रु.       ८२ करोड 60िाख 51 हजारको बजेट पारर  भएको  
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छ । यसैगरी स्थानीय  हका प्रिखुिे 2076/4/1 िा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ िाई 
बजेट खिा गने अचख यारी प्रदान गरेको देचखधछ । कानूनिे  ोकेको सियिा आय र व्ययको 
अनिुान पेश गरी पारर  गने र अचख यारी ददने फा  ध्यान ददनपुदाछ ।  

6.  पूरक बजेटिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१(८) िा स्थानीय  हिे पूरक 
बजेट ल्याउँदा स्थानीय कानूनबिोचजि हनुे व्यवस्था छ । नगरपामिकाको छुटै्ट पूरक बजेट 
सम्बधधी कानून नभएकोिे छ्टौ नगर सभाबाट 2076।10।11 िा २०७6।७7 को 
ववमनयोजन ऐनिे ददएको अमधकारभधदा बढी खिा गनुापने दावयत्व सजृना भएको उल्िेख गरी 
रु.81419823.00 थप पूरक बजेट प्रस् ाव पारर  गरेको देचखधछ । बावषाक कायाक्रि 
स्वीकृ  गरेर खररद योजना बनाई सकेपमछ काबूबावहरको पररचस्थम  बाहेक नीम ग  
मनरध र ाको िामग पूरक बजेट ल्याउने कायािा सधुार हनुपुदाछ ।  

7.  बजेट  था कायाक्रि  जुािािः स्थानीय  ह सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ िा ४ सदस्यीय 
बजेट  था कायाक्रि  जुािा समिम  गठन गरी आगािी वषाको नीम   था कायाक्रि, 

कायाक्रिको प्राथमिकीकरण, ववषयक्षेरग  कायाक्रि र कायाक्रििा दोहोरोपना हनु नददन 
कायाक्रिको आपसी  ादम्य ा  था पररपूरक ा मििाउने व्यवस्था छ । योजना छनौट एवं 
सञ्चािन गदाा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अध गा का मनकायबाट सञ्चामि  योजना र 
नगरपामिकाबाट सञ्चामि  योजनाबीि दोहोरोपना हनु नददन आवश्यक सिधवय सहयोगको 
प्रणािी स्थावप  गरी काया गनुापनेिा सो भए गरेको देचखएन । यस वषा नगरसभाबाट स्वीकृ  
भई बजेट ववमनयोजन भएका कम पय योजनािा प्रदेश  था केधद्रीय वजेटवाट र कम पय 
कायाक्रििा नगरपामिकावाट सिे  थप बजेट छुट्याएको देचखएबाट योजनािा बजेट दोहोरो 
परेको अवस्था छ । एउटै योजना  था कायाक्रि दोहोरो  था  ेहोरो रुपिा सञ्चािन नगरी 
बजेट एकै ठाउँबाट सञ्चािन गने व्यवस्थाको िामग ववग को सिे  अमभिेख अद्यावमधक हनु 
जरुरी देचखएको छ ।  

8.  िौिामसक पूजँीग  खिािः प्रदेश आमथाक कायाववमध मनयिाविी, २०76 को मनयि  26 बिोचजि 
स्वीकृ  भएको कायाक्रििा अनसुचुि ३ बिोचजि िौिामसक प्रगम  वववरण वनाई  ािकु 
मनकायिा पेश गनुापने व्यवस्था छ । कायााियिे उपिव्ध गराएको वववरण अनसुार िौिामसक 
पुचँजग  खिाको चस्थम  देहाय बिोचजि छ । वषााध िा ह ारिा काि गराउँदा कािको 
गणुस् रिा असर पने देचखएकोिे मनयििा भएको व्यवस्था अनरुुप िौिामसक व्यवस्थापन गरी 
खिा गने पररपाटीिा मनयधरण गनुापदाछ ।  
 

मस.नं. 
पूजँीग  खिा 
शीषाक 

कुि खिा 
िौिामसक खिा (रु.हजारिा) आषाढ 

िवहनाको िार 
खिा प्रथि िौिामसक दोस्रो िौिामसक  ेस्रो िौिामसक 

1 नगरपामिका  611755 87517 123695 400542 264265 

 खिा प्रम श   100 14.3 20.2 65.4 43.19   
9.  योजना छनौट र संिािनिः स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा २४ बिोचजि 

स्थानीय  हिे योजना बनाउँदा सहभामग ािूिक, उत्पादनिूिक र प्रम फि प्राप्त योजना छनौट 
गरी प्राथमिवककरण गनुापने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा िध्यि  था ददघाकािीन 
प्रकृ ीका आयोजनाहरुको सूिी सिे   यार गरी कायााधवयनिा ल्याउन ु पने व्यवस्था छ । 
नगरपामिकाको ववमनयोजन ऐन बिोचजि स्वीकृ  भएका कुि 580 योजनाहरुिध्ये 46 वटा 
योजना रु ५० हजार सम्िका 85 वटा योजना ५० हजार देचख १ िाख सम्िका,  243  

वटा योजना 1 िाख देचख 5 िाख सम्िका सिे  गरी  116  वटा योजना रु. 5 िाख 
भधदा कि बजेटको संिािन भएको देचखयो । नगरपामिकािे साना  था टुके्र योजना संिािन 
गरेकोिे ऐनको दफा २४ अनसुार प्राथमिवककरण गरेको पाइएन । नगरपामिकािे िध्यि  
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 था ददधाकामिन योजना छनौट  था प्राथमिवककरण गरी सहभामग ािूिक, उत्पादनिूिक, 
दीगो र प्रम फि प्राप्त गने गरी योजना संिािन हनु ुपदाछ । 

10.  िक्ष्य प्रगम िः नगरपामिकािे यसवषा ५80 योजना संिािन गरेको प्रगम  पेश गरेको छ सो 
िध्ये     90 प्रम श  भधदा बढी योजना उपभोक्ता समिम  िाफा   10 प्रम श  िार टेण्डर 
प्रवक्रयाबाट सम्झौ ा भएको देचखधछ । नगरपामिकािे सञ्चािन गरेका योजनाको वकमसि, 
योजना संखया, उक्त योजनाहरुको िाग  अनिुान आमथाक वषामभर सम्पन्न कािको िूल्याङ्कन 
चस्थम  एवं सम्पन्न अवस्था र िाि ुअवस्था सम्बधधी वववरण पेश नगरेकोिे योजनाग  प्रगम  
सम्बधधी ववश्लषेण गना सवकएन । अ : छनौट भएका योजनाको वकमसि, संखया, िाग  
अनिुान, सञ्चामि  योजना संखया, सम्झौ ा रकि, सम्पन्न संखया, सम्पन्न रकि, सञ्चािन हनु 
नसकेका योजना र सञ्चािन हनु नसकेका योजनाको बजेट रकि सम्बधधी वववरण अद्यावमधक 
गरी योजना सञ्चािन प्रवक्रया पारदशी बनाउन ुपदाछ ।  

11.  सेवा प्रवाहिः  नगरपामिकािे यस आमथाक वषािा मनम्नअनसुार सेवा प्रबाह गरेको वववरण प्राप्त 
भएको छ ।  
 क्र.स वववरण सखया 

प्राप्त  सम्पन्न  
1.  नागररक ा मसफररस 955 955 

2.  घरबाटो मसफाररस 1724 1724 

3.  ना ा प्रिाचण  1093 1093 

4.  जधि ितृ्य ुद ाा 1378 1378 

5.  घर नक्सा पासको मनबेदन 194 194 

6.  अस्थाइ अनिुम  224 224 

7.  
घर मनिााण सम्पन्न 226 226   

 संगठन  था किािारी ब्यवस्थापन  
12.  किािारी करारिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ िा स्थानीय  हिे 

आफ्नो अमधकार क्षेर र कायाबोझको ववश्लषेण गरी संगठन  था व्यवस्थापन सभेक्षणको 
आधारिा स्थायी प्रकृम को कािको िामग  था सेवा करारबाट मिईने किािारीको दरबधदी 
प्रस् ाव गनुापने र अस्थायी दरबधदी सजृना गना नसवकने व्यवस्था छ ।  र नगरपामिकािे 
31 जना किािारीहरु करारिा राखेको देचखधछ ।  
    त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) विोचजि नगरपामिकािे नगर प्रहरी, 
सवारी िािक, सयश, कायाािय सहयोगी, पिम्बर, इिेक्टीमसयन, िौवकदार, िामि, बगैँिे 
िगाय का पदिा िार करारवाट सेवा मिन सवकने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय  हिे िामथ 
उल्िेचख  पद वाहेकको ववमभन्न इचधजमनयर, सब इचधजमनयर, प्रशासमनक किािारी, स्वास्थय 
किािारी िगाय  मनयकु्ती गरी  रु.  18079748.00खिा िेखेको छ ।  

13.  उपदान कोष स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 िा स्थानीय  हिे 
स्थानीय सेवाका  किािारी मनजको सेवा श ा  सम्वधधी कानून बिोचजि अवकास हदुा प्राप्त गने 
योगदानिा आधारर  उपदान वा मनवतृ्तभरण औषमध िगाय का सवुवधा उपिव्ध गराउनका 
िामग एक अवकास कोष स्थापना गनुापने व्यवस्था छ । उक्त ऐन को मनयि 91.2 अनसुार 
आफ्नो दरबधदीिा कायार  प्रत्येक किािारीिे खाईपाई आएको िामसक  िबबाट १० प्रम श  
रकि कट्टा गरी सो रकि बराबरिे हनु आउने रकि थप गरी जम्िा गनुापने व्यवस्था छ । 
िहानगरपामिकािे स्थानीय सरकार संिािन ऐन 2074 प्रििनिा आए पमन हािसम्ि  पमन 
कायार  स्थानीय स्थायी किािारीको  िब भत्तािा 10 प्रम श  कट्टी गरी  अवकास कोषिा 
जम्िा गरेको देचखएन। ववमभन्न पदिा कायार  4 किािारीको उल्िेचख  ऐन अनसुार 2074 
काम ाक देचख 2077 आषाढ सम्ि 32 िवहनाको  िव भत्ता रु. 1145072 कट्टी गनुापने  
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देचखएको छ । स्थानीय सेवा ऐन  जुािा भैनसकेको , साववक स्थानीय  हबाट सिायोजन 
भएका किािारीहरुको सेवा श ा सम्वधधी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था  नभएसकेको कारण कट्टी 
नगरेको नगरपामिकािे जनाएको छ । 

13.1.  नगरपामिकािे  यस वषा ववचत्तय सिामनकरणबाट किािारी कल्याण कोषिा एकिषु्ट 
रु.3200000।– ट्राधसफर गरेको छ । किािारीबाट कट्टा गरी अवकास कोषिा दाचखिा 
गनुापने रकि दाचखिा गरेको छैन ।४ जना उपदानिा जाने किािाररको 10 प्रम श का दरिे  
हनुे रु.429402।– र न पा िे थप गने 429402।– गरी जम्िा 858804.00 िार 
ट्राधसफर गनुापनेिा रु.2341196.00 बढी ट्राधसफर गरेको छ ऽ  

13.2.  खररदार श्री गोववधद प्रसाद म मिचल्सना मिम  2055।02।10 िा मनयचुक्त भई मिम  
2076।10।03 देचख िाग ुहनुेगरी अवकासिा जादा २१ वषा ८ िवहना सेवा अवमध भएको 
देचखधछ ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनसुार ५ वषाभधदा बढी सेवा गरेको स्थानीय 
 हका स्थायी किािारी उपदानिा जादा उपिार खिा वाप  सहायक  ह भए १८ िवहना  
 िव बराबरको रकि प्राप्त गने व्यवस्था रहेको छ । मनयिानसुार १८ िवहनाको उपिार 
खिा भकु्तानी हनुपुनेिा २१ िवहनाको उपिार खिा भकु्तान भएको छ । अ  बढी भकु्तान 
भएको ३ िवहनाको उपिार खिाको रकि असिु गरी दाचखिा गनुापने देचखएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82491.00 
14.  प्रशासकीय संगठन र किािारी व्यवस्थापनिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

८३ बिोचजि स्थानीय  हको कायाबोझ, राजस्व क्षि ा, खिाको आकार र स्थानीय आवश्यक ा 
सिे िाई ध्यानिा राखी किािारी सिायोजन भएपमछ िार संगठन  था व्यवस्थापन सवेक्षणका 
आधारिा स्थानीय  हिा संगठन संरिना कायि हनुे व्यवस्था छ । नगरपामिकािे पेश गरेको 
स्वीकृ  दरबधदी र पदपमु ाको वववरण अनसुार नगरपामिकािा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ  
सवह  148 दरबधदी स्वीकृ  रहेकोिा िेखापरीक्षण अवमध सम्ि प्रिखु प्रशाकीय अमधकृ  
सवह  स्थायी  फा  72 जना र करार  फा  45 जना सिे  117 पदपू ी भएको देचखधछ । 
िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त वववरण अनसुार काया व्यवस्थापनका दृवष्टकोणिे िहत्वपूणा 
िामनएका इचधजनयर  सब इचधजमनयर स्वास्थय किी पदहरु करारबाट पदपमु ा भएको देचखधछ  

15.  किािारी प्रोत्साहन भत्तािः स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बिोचजि 
स्थानीय सेवा गठन, संिािन व्यवस्थापन, सेवाका श ा  था सवुवधा सम्बचधध आधारभ ू मसद्धाध  
र िापदण्ड संघीय काननु बिोचजि हनुे, दफा ८६ (२) बिोचजि स्थानीय सेवाको गठन, 

संिािन  था व्यवस्थापन सेवाको श ा  था समुबधा सम्बचधध अधय व्यवस्था स्थानीय  हिे 
बनाएको काननु बिोचजि हनुे व्यवस्था छ ।नगरपामिकिे मनम्न गो भौ र मिम  बाट सरुु 
 िव स्केिको कायासम्पादन िूल्याङ्नको आधारिा अमधक ि ्३० प्रम श  सम्ििे कुि खिा 
रु  १८ िाख 68 हजार खिा िेखेको छ ।स्थानीय  हिे कानून एंव कायाववमध  यार गरेर 
िार प्रोत्साहन भत्ता उपिव्ध गराउने काया गनुापदाछ ।  
 क्र.स. गो भौ नं. मिम  रकि 

१ 194/2076.09.25 891006.00 

२ 215/2076.9.25 93045.00 

३ 293/2076.11.12 175000.00 

४ 529/2077.3.27 709751.00 

जम्िा 1868802.00   
16.  कानून मनिााणको चस्थम िः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 

स्थानीय  हहरुिे आफ्नो अमधकारक्षेर मभरका ववषयिा ऐन  था सोको अमधनिा रही मनयि 
मनदेचशका, कायाववमध र िापदण्ड बनाई कायााधवयनिा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय  
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 ह सञ्चािनको िामग संघीय िामििा  था सािाधय प्रशासन िधराियबाट 42 निूना 
कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोिा िेखापरीक्षणको क्रििा प्राप्त वववरण अनसुार 
नगरपामिकािे हािसम्ि 4 वटा ऐन, 6 वटा मनयिाविी, 5 वटा मनदेचशका, 7 वटा कायाववमध, 
4 वटा िापदण्ड गरी 26 वटा काननु मनिााण गरी कायााधवयनिा ल्याएको छ । उक्त 
कानूनहरु प्रभावकारी रुपिा कायााधवयनिा ल्याउन ुपदाछ । 

17.  आध ररक िेखापरीक्षण - स्थानीय  ह संिािन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) िा स्थानीय 
 हिे आमथाक कारोबारको मनयमि  ा, मि व्यवय ा, कायादक्ष ा र प्रभावकारी ाको आधारिा 
प्रत्येक िौिामसक सिाप्त भएको एक िवहना मभर आध ररक िेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्िेख 
छ । नगरपामिकािे यस वषाको आमथाक कारोबारको आध ररक िेखापरीक्षण गराएको छैन । 
 सथा काननुिा  ोवकए बिोचजि सम्पूणा बावषाक आमथाक कारोबारको  आध ररक िेखापरीक्षण 
गराई आध ररक मनयधरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउने  फा  ध्यान ददनपुदाछ ।  

18.  प्रशे संयोजक  बागि ी प्रदेश अध गा  स्थानीय  हका पदामधकारी  था सदस्यहरुको सवुवधा 
सम्बधधी ऐन, २०७५(पवहिो संशोधन सिे ) िा यस प्रदेशिा स्थानीय  हका प्रिखु  था उप 
प्रिखुिे प्रसे सल्िाहकार राख न पाउने व्यवस्था गरेको छैन ् । त्यसैगरी स्थानीय सरकार 
संिािन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) िा  ोकीएको भधदा फरक पदिा किािारी पदपू ी 
गना नहनुे उल्िेख छ । नगरपामिकािे कायााियिा प्रसे सँयोजकको व्यवस्था गरी डोर हाचजरी 
को आधारिा ददनको रु.400 का दरिे भत्ता उपिव्ध गराइ खिा िेखेको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124800.00 
19.  ववववध खिािः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बिोचजि व्ययको बजेट 

अनिुान आध ररक आयको पररमधमभर रही औचित्य ाको आधारिा ववववध खिा गनुापने व्यवस्था 
छ । नगरपामिकािे ववववध चशषाकिा रु482000.00 खिा गरेको छ ।  

20.  आमथाक सहाय ािः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िा स्थानीय  हको रकिबाट आमथाक 
सहाय ा, िधदा, परुस्कार एवं संस्थाग  अनदुान वव रण गना पाउने व्यवस्था रहेको देचखंदैन । 
 र नगरपामिकािे यस वषा रु.979993।- आमथाक सहाय ा वव रण गरेका छन ्। आमथाक 
सहाय ा खिा िेख ने कायािा मनयधरण गनुापदाछ ।  

21.  सवारी साधनिः कायााियिा ववमभन्न सवारी साधन 4 वकमसिका र हेभी इक्वीप्िेधट िेचशन 
औजार रहेका छन ् । कायााियिे यो बषा प्रशासमनक फा  पदामधकारी फा   र कायाािय फा   
सिे  गरी  इधधन खिा बाप  खिा िेखेको छ । नगरपामिकािे इधधन खिाको िापदण्ड 
 ोकेको भए पमन सवारी साधनग  िामसक इधधन खप  भएको वववरण  यार गरेको देचखदैन। 
 र ििा  सम्भारिा भएको खिा अमभिेख राखेको पाइएन । त्यस् ै इधधन खिाको िगबकु 
राख ने गरेको भए पमन री पूवाक नभने, प्रिाचण  नभएको र सूिना अद्यावमधक नगने, प्रयोजन 
नखिुाउने इधधन खिा र िगबकुको परीक्षण गरी प्रिाचण  गरेको पाइएन । यसबाट 
पदामधकारी सवुवधा सवारी साधनग  र ििा  खिाको ववश्लषेण हनुे देचखएन । वावषाक रुपिा 
सवारी साधनग  इधधन र ििा  खिाको अमभिेख अद्यावमधक गररनपुदाछ ।  

22.  चजधसी व्यवस्थापनिः नगरपामिकािे आमथाक कायाववमध ऐन  था मनयिाविी छुटै्ट  यार गरी िागू 
गरेको छैन । प्रदेश आमथाक कायाववमध मनयिाविी, २०६४ को पररच्छेद-६िा सरकारी 
सम्पचत्तको चजम्िा त्यसको िग  संरक्षण र बर बझुारथ सम्बधधी व्यवस्था र  पररच्छेद-९ िा 
मििाि मबक्री सम्बधधी व्यवस्था रहेको छ ।नगरपामिकाििे चजधसी मनरीक्षण गराई प्रम वेदन 
 यार गरेकोिा मनरीक्षण प्रम वेदनिा उल्िेख भएका मििाि गनुापने, मिधहा गनुापने, ििा  
गनुापने चजधसी फरफारक गरी िार रिाना ददने सिानको बमगाकरण बै्ामनक बनाउने 
िगाय का सझुावहरु कायााधवयन गरी चजधसी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । 

  



9 

 

 कर दस् रु एवं आध ररक आय  
23.  आध ररक आयिः स्थामनय सरकार संिािन ऐन 2074 को दफा 54 अनसुार स्थानीय  हिे 

आफ्नो क्षेर मभर कानून अनसुार कर िगाउन े था असिु गनासक्ने व्यवस्था रहेको छ । 
जस अनसुार नगरपामिकािे यस वषा ववमभन्न चशषाकिा रु. 142920678.6आम्दानी गरेको 
देचखधछ ।  
                                                                          रु.हजारिा 

चशषाक असिुी 
एवककृ  सम्पम  कर 16843367.97 
भमुिकर/िािपो   1591634.40 
घरबहाि कर  4802507.80 
बहाि ववटौरी कर  718839.57 
बाँडफाँड भई प्राप्त हनेु अध  शलु्क 1029822.10 
स्वास्थय सेवा कर  19068.00 
सवारी साधन कर  101000.00 
व्यवसाय रचजस्टे्रसन दस् रु  6850765.00 
कृवष  था पशजुधय बस् कुो व्यवसावयक कारोबारिा िाग्ने कर  102390.00 
वन रोयल्टी 1670.00 
प्रयटन सेवा शलु्क रोयल्टी  40884.00 
अधय कर 968775.00 
घरजग्गा ररचजषे्ट्रसन 61532378.00 
सरकारी सम्प ीको मबवक्रबाट प्राप्त रकि 15488.00 

अधय सेवा शूल्क फोहरिैिा व्यवस्थापन 458410.00 
धयावयक दस् रु 447.00 
अधय प्रसाशमनक सेवा शूल्क 610600.00 
नक्सापाश दस् रु 3200390.00 
मसफाररस दस् रु 3627950.00 
ब्यचक्तग  घटना द ाा दस् रु 98450.00 
ना ा प्रिाचण  दस् रु 730197.00 
अधय दस् रु 4058509.00 
अधय राजस्व 1179483.40 
िाग  सहभामग ा 33688112.39 
बेरुज ु 649540.00 

जम्िा 142920678.63 

आध ररक आयका सम्वधधिा देचखएका व्यहोरा मनम्न छन ्।  
23.1.  िूल्य अमभबवृद्ध कर प्रिाणपर नगरपामिका र आकृम  एड्भरटाईचजङ्ग ववराटनगर ववि मिम  

2076.05.01 ग े भएको सम्झौ ा अनसुार आ.व. 2076/077 को िामग भ्याट बाहेक 
रु.855000.00 को वव्ापन कर वाप  बझुाउने कुरा उल्िेख रहेकोिा उक्त कम्पनीिे 
उक्त रकि वाप को िूल्य अमभबवृद्ध कर म रेको प्रिाण पेश नभएकािे प्रिाण पेश गनुापने रु. 

111150.00 
23.2.  व्यवसाय करिः स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ िा नगरपामिकािे आफ्नो 

कायाक्षेरमभर रहेका ववमभन्न व्यवसाय गने व्यचक्तबाट व्यवसाय कर उठाउनूपने व्यवस्था रहेको 
छ । नगरपामिकािे यस वषा व्यवसाय द ाा  था नवीकरण शलु्क वाप  रु.68 िाख 50 
हजार कर संकिन गरेकोिा नगरपामिकाको क्षेरमभर रहेका व्यवसायीहरुको अमभिेख 
अध्यावमधक गरेको छैन । जसबाट नगरपामिकािे संकिन गरेको व्यवसाय कर यथाथा िाध न 
सक्ने अवस्था छैन ।  सथा नगरपामिकािे आफ्नो क्षेर मभर सञ्चािनिा रहेका सम्पूणा 
व्यवसायीको अद्यावमधक अमभिेख राखी करको दायरामभर ल्याउन ुपदाछ ।  

23.3.  कृवषिा आय करिः बागि ी प्रदेशको प्रदेश आमथाक ऐन, २०७६ को दफा ६ िा आफ्नो कृवष 
आय प्रस्  ु गने कृषकहरुको िामग मनजहरुको स्वयं घोषणाको आधारिा कृवष आयिा कर  
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िगाई असूि गररने उल्िेख छ । नगरपामिकािे यसवषा कृवष  था पशजुधय चशषाकिा 
रु.102390.00 आम्दानी गरेको छ । करको दायरा बढाउदै कर संकिन िाई प्रभावकारी 
बनाउनपुदाछ । 

23.4.  नददजधय पदाथा उत्खन्न रत्ननगर नगरपामिका र खैरहनी नगरपामिकाको संयकु्त अमधकार क्षेर 
मभर रहेको कयर खोिा बाट नददजधय पदाथा नगर क्षेर मभर र बावहर मबवक्र वव रण गने 
कायाको िागी ठेक्का बधदोबस् ी गने गरी रत्ननगर न.पा. कायाािय बाट मिम  
2076।08।02 ग े रावष्ट्रय दैमनक पमरकािा दोस्रो प्रकामस  सिुना अनसुार आ.व. 
2076।2077 का िागी रु 9 प्रम  घन वफट प्रम  ददन २५० घन मिटर उत्खनन्नका दरिे 
ठेक्का रकि रु. 14305555.00 अनसुार २०७६।11।01 देचख २०७७ जेष्ठ िसाध  
सम्ि अथाा  १२० ददनको िामग नववन मनिााण सेवा खैरहनी चि वन िाई स्वीकृ  रकि 
रु10775069.90 ठेक्का परी २०७६।11।04 िा सम्झौ ा भइ यस न.पा. को धरौटी 
खा ािा रु.715280.00 धरौटी बाप को रकि र ववमभन्न मिम िा जम्िा गरेको रु. 
5388535.00 बरावरको  रकि िेगा बैंकिा रहेको रत्ननगर र खैरहनी न.पा.को सयकु्त 
खा ािा जम्िा भएको देचखधछ ।साथै यस न.पा.को नाििा  एस.वव.आइ बैंकिा वैंक ग्यारेधटी 
रु.5388534.00 जारी भएको देचखधछ ।नेपाि सरकारिे बधदाबधदी घोषणा गरेको कारण 
देखाई नददजधय प्रदाथा उत्खन्न गना नसकेको भनी यस न.पा र खैरहनी न.पा.िाई ववपक्षी 
बनाइ 2077.05.05 िा सम्िामन  चि वन चजल्िा अदाि िा िदु्दा दायर गरेको देचखधछ 
जसको िाध्यिबाट अदाि िे बैक जिान  यथाअवस्थािा राख्न आदेश ददएको देचखधछ 
।नगरपामिकािे उक्त कम्पनीसँग रकि असिु गना कुनै पमन प्रयास गरेको देचखएन जसको 
कारण नगरपामिकाको आध ररक आम्दानीिा नोक्सानी भएको देचखयो । 

  
23.5.  बडा अनसुार राजश्व संकिनको व्यवस्थािः नगरपामिकापामिको मबमभन्न वडाको आम्दानी स् र 

एकै प्रकारको नभएकािे प्रत्येक वडाको अवसर र संम्भावव  आम्दानीका क्षेरको पवहिान गरी 
वडाग  िक्ष्य  ोक्ने र सो को अनगुिन गने र िक्ष्य हामसि गना प्रोत्सावह  गने गरी करको 
दायरा बढाउन पहि गनुा पदाछ ।  

 वडा न ं सम्पवि कर अन्य कर जम्मा 
१ 

1970026.25 4501872.20 6471898.45 

२ 
1161316.00 4401189.79 5562505.79 

३ 
1306170.13 4937057.42 6243227.55 

४ 
1231250.38 4712765.73 5944016.11 

५ 
1370469.13 3334656.25 4705125.38 

६ 
1556240.00 3772850.22 5329090.22 

७ 
1258400.50 3680062.40 4938462.90 

८ 
2264750.00 9321496.74 11586246.74 

९ 
1701235.50 5274654.50 6975890.41 

१० 
1443069.50 3954116.50 5397186.00 

११ 
489545.00 2940290.17 3429835.17 

१२ 
1927987.48 4703863.25 6631850.73 

१३ 
745692.50 3987071.30 4732763.802 

जम्मा 18426152.37 59521946.47 77948099.252 

 

 
23.6.  सवारी साधन करिः नगरपामिकाको आमथाक ऐन २०७५ को दफा ७ िा सवारी साधन कर 

अनसुिुी ६ का दरिे कर िगाई सवारी साधन कर असिु गररने व्यवस्था रहेको छ। 
नगरपामिकािे आ.व 207६/07७ िा सवारी साधन कर (साना सवारी) चशषाकिारु.10  
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हजार िार रहेकािे  करको दरिाई बस् वुवष्ठ बनाइ सवै पक्षिाई करको दायरािा ल्याउन 
कर सिे ना कायाक्रि  यार गनुापदाछ । 

23.7.  बहाि करिः नगरपामिकािे यो बषा घर वहाि कर बाप  रु.4802507.80 आम्दानी 
गरेको देचखधछ । नगरपामिकािे वडा कायााियिा द ाा भएका व्यवसायीहरूको सिे  िग  
राखी एकीकृ  िग   यार गरी राजस्व असिु गनुापनेिा सो बिोचजि सम्पूणा बहाििा 
िगाउने घरधमनहरूबाट कर रकि सङ्किन हनुे संयधर ववकास गरेको देचखएन । 
नगरपामिकािे व्यचक्तग  स्वघोषणाका आधारिा िार कर असिु गरेको छ । करको दायरा 
ववृद्ध गरी राजस्व सङ्किनिाई बढावा ददन वडा कायााियिाई प्रोत्साहन गरी मनच्  प्रम श  
रकि वडा क्षेरिा खिा गने अथवा वडाको मसफाररसिा योजना कायाक्रििा खिा गने नीम  
अविम्बन गरी राजस्व पररिािन ववृद्ध गने फा  कदि िाल्न ुपने देचखधछ ।  

23.8.  िनोरधजन करिः स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७५को दफा ६४ िा मसनेिा मभमडयो हि 
साँस्कम क प्रदाशनहि  था ऐम हामसक स्थिको प्रवेश शूल्किा ५ प्रम श का दरिे िनोरधजन 
कर उठाउन पाउन ेव्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे हािसम्ि उक्त चशषाकिा कुनै पमन 
रकि  उठाएको पाइएन । मनयिानसुार उक्त कर उठाउन ुपदाछ ।  

23.9.  बक्यौ ा करिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ बिोचजि नगरपामिकािे 
कर, शलु्क सङ्किन गने व्यवस्था छ । यस नगरिा द ाा भएका व्यवसायिाई व्यवसाय 
नववकरणको िामग व्यवसाय कर, घर वहाि कर बझुाउन  ाके ा सिे  गरेको पाइएन ।    

23.10.  घर जग्गा बहाि करिः नगरपामिकािे जारी गरेको आमथाक ऐन २०७५ को दफा ४ अनसुार 
नगरपामिका क्षेरमभर कुनै पमन व्यचक्त वा संस्था वा मनकायिे घर पसि ग्यारेज गोदाि टहरा 
सेड कारखाना जग्गा वा पोखरी पूरै वा आचशंक रुपिा बहाििा ददएिा बहाि िागेको 
रकििा घर जग्गा बहाि कर िगाइन ेव्यवस्था रहेको छ । जस िध्ये नगरपामिकािे उक्त 
बहाि कर को क्षेरग  िग  नराखेकािे कुन क्षेरबाट कम  बहाि कर उठेको हो सो 
रकिको एवकन गना सवकएन ।अ  मनयिानसुार अमभिेख राखी कर उठाउने प्रकृयािाई 
प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

24.  राजश्व अमभिेखिः नेपाि सावाजमनक क्षेर िेखािानिा स्वीकृ  िेखाढाँिा  था प्रदेश नं. ३ को 
आमथाक ऐन २०७४ को दफा २(झ) िा ववचत्तय वववरण सम्वधधी आवस्यक आमथाक वववरण 
 यार गरी िेखापरीक्षणको क्रििा पेश गनुापने व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे करदा ा 
वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त हनुे राजस्वको सम्वचधध  आय चशषाक जनाइ कम्पटुरिा अमभिेख 
राखे ापमन राजश्व जम्िाको बैंक दाचखिा भौिरको आधारिा ि िे प फारि नं.  212 
राजस्व आम्दानीको दैमनक गोश्वरा खा ा र ििेप  फा नं 213 को राजश्व अम्दानी बैक 
नगदी वक ाव  ोवकए बिोचजिको ढाँिािा  यार गरी िेखाङ्कन गनुापनेिा सो काया गरेको 
पाइएन । अ  मनयिानसुार खा ा  यार गरी राजश्व शे्रस् ा  यार गनुापदाछ ।  

25.  राजश्व परािशा समिम िः स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ६५ िा राजश्व परािशा 
को िामग एक स्थानीय राजश्व परािशा समिम  सम्वधधी व्यवस्था रहेको छ । उक्त समिम को 
काि क ाव्य  था अमधकार अध गा  राजश्व सम्वचधध आवस्यक कानूनको  जुािा संशोधन 
पररिाजान र सो को पररपािनाका सम्वधधिा आवस्यक परािशा ददने राजश्वको स्रो  दायरा 
 था दर सिे को ववश्लषेण गरी आगािी  आमथाक वषािा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको मबश्लषेण गरी 
सो सम्वधधिा  अनिुान गरी राजश्वका दर र क्षेर िगाय का कायाहरु  ोवकएको छ । राजश्व 
परािशा समिम िे यस आ.व.िा ववमभन्न मिम िा बैठक बसी मनम ग  छिफि भए ापमन 
 थयग  ववश्लषेण गरेको पाइएन । अ  मनयिानसुार आफ्नो काया प्रभावकारी रुपिा परुा 
गनुापदाछ ।  
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 उपभोक्ता समिम  िाफा   काया  
26.  उपभोक्ता समिम िः नगरपामिकािे उपभोक्ता समिम बाट गराएका काििध्ये िेखापरीक्षणको 

क्रििा छनौट गरी परीक्षण गदाा साबाजमनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ िा उल्िेख 
भएका ववषय स्पष्ट नगरेको, सावाजमनक खरीद मनयिाविी, २०६४ को मनयि ९७ ववपरर  
जवटि प्राववमधक पक्ष सिावेश हनुे काया सिे  उपभोक्ता समिम  िाफा   गराउने गरेको, 
योजनाको भकु्तानीिा संिग्न गररएका अमधकांश ववि भरपाई प्रिाचण  नगरेको, वववरण पूणा 
रुपिा नभररएको, सवह छाप नभएको अवस्था देचखएको छ । सथा वववरण राख्न ेकायािा सधुार 
हनुपुदाछ ।  

26.1.  मनिााण कायाको अमभिेखिः नयाँ मनिााण वा ििा  सम्भार गदाा सो स्थान पवहिानको िामग िेनजे 
नं. सकेसम्ि धेरैिे चिन्न र देख न सक्न ेठाउँ वा वस् कुो नाि उल्िेख गरी अनगुिन िूल्याङ्कन 
गना सहज हनुे गरी राख्नपुने देचखधछ ।  सथा मनिााण कायाको अमभिेख एकीकृ  गरी आमथाक 
बषा, स्थान र अधय आवश्यक वववरण सिे  खलु्ने, दोहोरो भकु्तानी वा  यथाथा गरेको कािको 
पररिाण भधदा बढी भकु्तानी भएको छैन भनी ववश्वस्  हनु ेगरी अमभिेख राख ने व्यवस्था हनु 
आवश्यक देचखधछ ।  
 नगरपामिका पुचँजग   

27.  नन फाइिर आयकर मनयिाविी २०५३ अनसुार सावाजमनक मनकायिे िू.अ. िा द ाा भई 
मनयमि  रुपिा कर भकु्तानी गने व्यवसायी सँग िार खररद करोबार गनुापनेिा नगरपामिकािे 
मनम्नानसुारको मनयमि  रुपिा कर भकु्तानी नगने व्यवसायी  सँग खररद काया गरेको हदुा कर 
सिायोजन पर पेश गनुापदाछ । अ  मनयिानसुार कर सिायोजन पर पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

612634.5 

 भौ नं मिम  फिाको नाि जम्िा भकु्तानी िू अ कर रकि ५० प्रम श  
बाकँी रकि 

ववजक नं र 
मिम  

नन फाईिर 
मिम  

269/77.7.
20 

नेपाि ववल्डसा एण्ड 
इधजीमनयररङ्ग कम्पनी 
305055509 

4173259.00 480109.50 240055 17/2077.2.2
6 

2076.M.12 

7/2076.9.
7 

एस एस वप कधस्ट्रक्सन 
602320694 

1151952 132525 66263 1/076.9.4 2076.M.11 

चज स स बाट प्राप्त 
अनदुान 

जम्िा 5325211 612634.5 306318     

28.  भ्याट रकि कट्टी आमथाक ववधेयक २०७६िे िलु्य अमभबवृद्ध कर ऐन २०५२ िा गरेको 
संशोधनको व्यवस्था साथै िलु्य अमभबवृद्ध कर मनयिाविी २०५३ िा भएको एक्काइसौं 
संशोधन अनसुार िलु्य अमभबवृद्ध कर सिे को रकि भकु्तानी गदाा ५० प्रम श  िलु्य 
अमभबवृद्ध कर वाप को रकि कायााियिे सम्बचधध  आध ररक राजस्व कायााियिा दाचखिा 
गनुापने व्यवस्था छ ।नगरपामिकािे मिम  2077.08.10 ग े भौ.नं. 23 बाट स्काइिाइन 
ववल्डसा प्रा.मि. िाइ अचध ि रमनङ्ग ववि रु.4223161.54  भकु्तान गदाा भकु्तान गदाा कुि 
भ्याट रकिको रु. 549011.00 को ५० प्रम श  कट्टा गरी  रु. 274505.00 भकु्तानी 
ददनपुनेिा उक्त काया नगरी सवै भ्याट रकि भकु्तान गरेको छ ।अ  उक्त कम्पनीिे कर 
सिायोजनको प्रिाण पेश गनुा पने रु. 

549011.00 
29.  जय भवानी मनिााण सेवािाई अचध ि मबि बाप  भौ.नं. 41-076/7/21 बाट 

रु.2843415 खिा िेखेकोिा मनम्नानसुार देचखयो ।   
29.1.  वविा रकि आमथाक कायाववमध मनयिाविी  2064 को मनयि 36 िा ववि सवह  खिा िेख्न े

व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे जय भवानी मनिााण सेवािाई अचध ि मबि भकु्तानी गदाा 
मबिा बाप  रु.136862 भकु्तानी ददएको छ । जसको ववि संिग्न नगरी िू.अ. कर सिे  
जोडी रु.154654.00 रकि असिु गरी दाचखिा गनुा पने रु.  

154654 
30.  प्रयोग पावका ङ बोडा खररद 35 थान बाप  जय भगव ी मनिााण सेवािाई रु.165390 िा 

165390.00 
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अमग्रि कर कट्टी गरी भौ.नं.13-076/6/16 बाट रु.162909 भकु्तानी ददएको छ 
।खररद गरेका पावका ङ बोडा दाचखिा गरेको छैन । साथै म  बोडाहरु कहाँ कहाँ प्रयोग गररए 
वववरण खिेुको पाइएन रु. 

31.  ववि वडा नं.5 को गौिरण खेि िैदानको कम्पाउण्ड वाि मनिााणको दोस्रो रमनङ मबि बाप  
संजय मनिााण सेवािाई भौ.नं.19-076/6/15 बाट रु.1895162 खिा िेखेको छ । 
उक्त खिािा मबिा बाप  रु.71025.30 भकु्तानी ददएकोिा से्रस् ासाथ मबि संिग्न छैन । 
मबि संिग्न नगरी भकु्तानी ददएको रकि असिु हनुपुने रु. 

71025.30 
32.  ग  वषा पेश्की नगरपामिकािे गो भौ नं. 493/077.3.31 र 497.077.3.31 बाट 

क्रिश 899000.00 र ३00000.00 गरी जम्िा रु 1199000.00 ववग  वषाको 
पेश्की फर्छ्यौट भएकोिा सो सिे  पमन बजेट खिा जनाएको छ । अ  बढी बजेट  िेख्न 
नमिल्ने रकि खिा जनाएको रु.  1199000 

33.  मसधै मनिााण काया गराएको सावाजमनक खररद ऐन 2063 को दफा 11.3 िा प्रम ष्पधाािाई 
सीमि  पाने गरी काििाई टुक्रा टुक्रा पारी गनुानहनुे व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे 
मनयि ववपरर  उस् ै प्रकृम का काि टुक्रा पारी सोझै गरेको छ । यस् ो सोझै मनिााण गने 
कायािा मनयधरण गनुापदाछ । 

 

 गो भौ नं र मिम  योजनाको नाि मनिााण व्यवसायी िाग  खिा 
332/077.3.07 वडा कायाािय वडा नं 10 मड एण्ड वव कधस्ट्रक्सन 351423 348621 

350/077.3.15 कायाािय भवनिा िोजाइक टाइि मडभाजन िाइट कधस्ट्रक्सन 491564 491564 

429/077.3.26 सभाहििा स्टेज मनिााण िहाशक्ती इधटरप्राइजेज 498614.65 489321.98 

429/077.3.26 सभाहििा स्टेज मनिााण िहाशक्ती इधटरप्राइजेज 
 99750.75 

429/077.3.26 सभाहििा स्टेज मनिााण फमनािर वल्डा 499445.31 489714.65 

528/077.3.31 फोहर व्यवस्थापन  था न ाशा मनिााण सेवा  484645.00 

528/077.3.31  रकारी  था फिफुि वव रण 
केधद्र प्िाष्टर  

रोशन मनिााण सेवा  485719.00 

528/077.3.31 ववजिुी धर मनिााण  था पेटी 
मनिााण 

फेधडमसप कधस्ट्रक्सन 
 366271.00 

जम्िा  3255607.38   

34.  चजल्िा दर चजल्िा दरिा उल्िेख भए अनसुारको दरबाट भकु्तानी ददनपुनेिा नगरपामिकािे  गो 
भौ नं 571/077.3.31 र 554/2077.3.31 बाट ढुग्र ेखोिा  टधधन खैरहनी  टबधद्य 
कायािा  जािी िगाउदा मनम्नानसुारका चजल्िा दर रेट भधदा बढी भकु्तानी असिु उपर गनुापने 
रु. 143810.6 

 जािी को साइज संखया पररिाण बगा 
मि 

चजल्िादररेट रु. 288.15 
हनुपुने खिा 

भएको खिा बढी खिा 

3*1 *0.5 124 1364. 393036.60 432177.20 39140.60 

2*1 *1 200 2200  633930.00 708600.00 74670.00 

3*1 *0.5 80 880 248600 278720 30000.00 

जम्िा 1275566.6 1419497.2 143810.6   

35.  मसधै खररदिः सावाजमनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) िा प्रम ष्पधाा िाई सीमि  हनुे गरी 
टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुा हदैुन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सावाजमनक खररद मनयिाविी 
२०६४ को मनयि ८४(१) सावाजमनक मनकायिे स्वीकृ  कायाक्रि र खररद योजना अनसुार 
बीस िाख रुपैयाँसम्ि िाग  अनिुान भएको िािसािान मनिााण काया वा जनुसकैु सेवा ऐनको 
दफा ४० बिोचजि मसिवधदी दरभाउपर आव्हान गरी खररद काया गनुापने व्यवस्था छ । 
नगरपामिकािे मनम्नानसुारका सािान टुक्रा खररद गरी खररद गरेको छ ।  

1525305.00 
 भौ.नं.मिम   वववरण  फिाको नाि  रकि  

8-076/6/16  फमनािर  फमनािर वल्डा  415953 
28-076/7/7 कम्प्यटुर सम्बधधी सािान  मसजि कम्प्यटुर 267584  
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101-076/10/13 फमनािर सोफा  िहाशचक्त 
इधटरप्राइजेज  

491267 
102-076/10/13 फमनािर टेबि  85089 
121-076/11/8  कापेट, प्रोजेक्टर   121949 
204-077/2/12 कम्प्यटुर  मसजि कम्प्यटुर  143463 

जम्िा 1525305  
36.  खररदिः सावाजमनक खररद मनयिाविी २०६३ को मनयि १९(२) सावाजमनक मनकायिे कुनै 

खररद काया गदाा आध ररक राजश्व कायााियबाट स्थायी िेखा नम्बर र िूल्य अमभबवृद्ध कर 
द ाा प्रिाणपर प्राप  व्यचक्त फिा वा कम्पनीबाट िार खररद काया गराउन ुपने व्यवस्था गरेको 
छ । नगरपामिकािे मनम्नानसुारको काया गराउदा प्यानिा द ाा भएका फिाबाट काया गराइ 
रु. 618728 खिा िेखेको छ । अ  मनयििा व्यवस्था भए अनसुार खररद प्रकृ्रया अविम्वन 
नगरी खररद भएको रु. 

618728 
 भौ.नं.मिम   फिाको नाि  सािान  रकि  कैवफय   

54-076/8/6 अनपु ववजिुी पसि  ववजिुीका सािान  231133 10 वटा मबि  
धय ुआर के इिेचक्ट्रक  ववजिुीका सािान  39195 2 वटा मबि  

198-077/1/2 फर मसजन गािेधटस  िास्क  100000 6 वटा मबि  
200-
077/1/12  

मिरा यमुनक किेक्सन  ब्याङकेट  126000 7 वटा मबि  
122400 1 वटा मबि  

जम्िा  618728    
37.  खिा अमभिेख  नगरपामिकािे  ववमभन्न स्थानिा पोिबचत्त मनिााण  था जडान बाप  मनम्नानसुार 

भौ.नं. मिम बाट रु. 519954.00 खिा िेखेको छ । पोिबचत्त जडान ििा  खिा िेखदा कुन 
कुन स्थानिा प्रयोग भएको पररिाण आदद खिुाई खिा िेख्नपुनेिा प्रयोग भएको स्थान,कुन 
स्थानिा कम  पररिाण खप  भयो सो को वववरण नखिुाई खिा िेखेको रु. 

519954.00 
 भौ.नं.मिम   स्थान  रकि  

54-076/8/6 वडा नं.2 230000 
55-076/8/8 वडा नं.6 92115 
65-076/8/12 वडा नं.5  97839 
66-076/8/12  वडा नं.12  100000 

जम्िा 519954   
38.  मडचजटि प्रोफाइि  नगरपामिकािे मडचजटि प्रोफाइि  यार गरे बाप  मनरा कधसल्टीङ ग्रपु 

प्रा.मि िाई 20 प्रम श  बाँकी रु.355724 िा अमग्रि कर रु.4722 र 50 प्रम श  िलु्य 
अमभववृद्ध कर रु.20462/- कट्टी गरी भौ.नं.72-076/8/20 बाट रु.330540 भकु्तानी 
ददएको छ । कुि इचस्टिेट ि ुअ कर सवह  रु.1793477.35 भएको िा रु.1778620 
िा काि सम्पन्न गने गरी मिम  2075/11/7 िा सम्झौ ा भएको छ । सम्झौ ािा मिम  
2076/3/7 सम्ि उक्त काि सम्पन्न गने उल्िेख छ । सम्झौ ािा इधसेप्सन ररपोटा पेश 
गरे बाप  20 प्रम श  वफल्ड इभेचस्टगेसन ररपोटा (field investigation report)  पेश गरे बाप  
30 प्रम श  गरी जम्िा 50 प्रम श  र मडचजटि ड्राफ्ट मसटी प्रोफाइि  (digital draft city 

profile) बाप  30 प्रम श   रडीजजटि लसटी प्रोफाइि एप्रुभि (digital city profile approval) 

प्ा  20 प्रम श  रकि ददने उल्िेख छ । फिािे नगरपामिकाको मडचजटि प्रोफाइि पेश 
गरेको पाइएन र ररपोटा पेश नभएको अवस्थािा सो ररपोटा प्रिाचण  हनुे अवस्था रहेन । 
सम्झौ ा अनसुार प्रोफाइि (Profile)  को मडचजिाइज ् (Digitalized) गने काि सम्पन्न भएको 
नदेचखएकािे  मडचजिाइज ्  (Digitalized)  बाप  भकु्तानी भएको 50 प्रम श  रकििा 50 
प्रम श  ि ुअ कर र 1.5 प्रम श  अमग्रि कर बाप को रकि कट्टी गरीहनु आउने रकि 
असिु हनुपुने रु. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

826350.00 
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39.  कर कट्टी  आयकर ऐन 2058 अनसुार परुस्कारिा अमग्रि कर कट्टी गनुापनेिा नगरपामिकािे 
मनम्नानसुार परुस्कार वव रणिा अमग्रि कर कट्टी नगरेको रु. 38375.00 
 भौ.नं.मिम  वववरण परुस्कार प्राप्त गने रकि 

कर कट्टी 
हनुपुने25% 

74-076/9/2 ढँुगा मगट्टी बािवुाको िोरी गने 11 
वटा ट्याक्टरिाइ प्रम  10000 
का दरिे 110000 को 50 
प्रम श  जररवाना 

इिाका प्रहरी कायाािय 
खैरहनी  

55000 13750 

176-076/12/4  ढँुगा मगट्टी बािवुाको िोरी गने 11 
वटा ट्याक्टरिाइ प्रम  10000 
का दरिे 110000 को २५ 
प्रम श  जररवाना 

 102500 24625 

जम्िा  38375.00   
40.  परुानो निास प्रयोगिः सावाजमनक खररद मनयिाविी 2064 को मनयि 10 िा सावाजमनक 

मनकायिे स्वीकृ  निासको आधारिा मनिााण कायाको िाग  अनिुान  यार गनुापने व्यवस्था छ 
। नगरपामिकािे सडक  था पिु सम्बधधी 2072 साििा जारी गरेको निास प्रयोग गरेको 
छ । उक्त निास पररिाजान गरी 2075/4/25 िा नेपाि सरकारबाट स्वीकृ  भई 
सकेकोिा नगरपामिकािे पररिाचजा  निास प्रयोग नगरी परुानै निासको आधारिा सडक मनिााण 
सम्बधधी कायाको िाग  अनिुान  यार गरी उपभोक्ता समिम  िाफा   काया गराएकोिा ग  
वषाको िेखापरीक्षण प्रम वेदन प्राप्त भएपमछ सधुार भएको जनाएको छ ।   

41.  पुचँजग  चशषाकबाट िाि ु प्रकृम का कायािः आमथाक कायाववमध मनयिाविी 2064 िा शीषाक 
फरक पारी खिा िेख्न नहनुे व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे देहायको भौ.नं.मिम बाट 
पुचँजग  चशषाकबाट िाि ु प्रकृम का खिा िेखेको छ । पुचँजग  खिा चशषाकबाट िाि ु
प्रकृम का खिा िेख्न ुउपयकु्त नदेचखने हुँदा यस प्रकारको  कायािा मनयधरण हनुपुदाछ ।   
 भौ.नं.मिम   कायाक्रि  भकु्तानी पाउन े रकि  

26-076/7/6 म ज  था चजम या पवा खिा छन्नु प्रसाद िौधरी  80000 
46-076/7/25  म ज कायाक्रि  केशरी िाया पाठक  80000 
63-076/8/12 शैचक्षक अविोकन भ्रिण  जनचजवन िा.वव  25000 
261-077/2/16 ववपद व्यवस्थापन िास्क खररद  छन्नु प्रसाद िौधरी  50000 
266-077/2/17 फोर मसजन गािेधट  12000 
268-077/2/17 कायाािय सािान   52900 

जम्िा 299900   
42.  मबजक सच्याएकोिः िूल्य अमभबवृद्ध कर मनयिाविी २०५३ को मनयि १७ अनसुार द ाा भएका 

कुनै पमन ब्यचक्तिे कुनै पमन बस्  ु था सेवा आपमु ा गदाा  अनसुचुि ५ र ५ क बिोचजिको 
ढाँिािा ददनपुने व्यवस्था रहेको छ । ववद्यािय िाई मनकासा सम्वचधध सफ्टवयर सेवा प्रवाह 
गदाा आइ कन सफ्ट प्रा.मि. िे मबि सच्िाएर जारी गरेको पाइयो । मनयि ववपरर  को यस् ो 
कायािाई मनयधरण गनुापदाछ ।  
 भौ.नं.मिम   बाप   फिाको नाि  ि.ुअ.कर सिे   ि.ुअ.कर  मबजक नं. 

88-076/9/24 ववद्यािय मनकाशा सम्बचधध  आइ कन सफ्ट प्रा.मि  90400 10400 112/076/8/22   
43.  नगरपामिकािे योजना अनगुिन गरेको भमन पदामधकारी  था किािारीिाई प्रम  व्यचक्त प्रम  

योजना अनगुिन गरेको रु.500 का दरिे रु.176000 िा अमग्रि कर रु.26400/- कट्टी 
गरी भौ.नं.201-077/1/12 बाट रु.149600 भकु्तानी ददएको छ ।अनगुिन गरेको 
प्रम वेदन संिग्न गरेको देचखएन ।  

44.  ववि वडा नं.10,11 र 12 िा ववमभन्न ब्िकिा कािोपरे गना सावहसा मनिााण सेवासँग भएको 
सम्झौ ा अनसुार प्रथि रमनङ मबि रु.805760/- भकु्तानी खिा िेखेकोिा कर रु.10696, 
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धरौटी रु.36654 र ि.ुअ.कर रु.46350 कट्टी गरी रु.712060 भकु्तानी ददएको िध्ये 
ठेक्काको मबिा भौ.नं.256-077/2/13 बाट रु.135232.75 भकु्तानी भएको छ । 
भकु्तानीको मबि से्रस् ासाथ संिग्न छैन । मबि संिग्न नगरी भकु्तानी भएको रकि िलु्य 
अमभववृद्ध कर सवह  असिु हनुपने रु. 

 

 

 

 

152813.00 

 संचघय हस् ाध रर  कायाक्रि पूचँजग   
45.  नेपाि सरकार र स्वीजरल्याण्ड सरकार मबि पूवी चि वन नदी व्यवस्थापन  था चजववकोपाजान 

सधुार कायाक्रि (िरण २) िाध्यिद्धारा मनच्  उद्देश्य हामसि गनाको िामग सन ् २०१४ 
नोभेम्बर २५ िा वद्धपक्षीय सम्झौ ा भै कायााधवयन भैरहेको छ । सो कायाक्रि कायााधवयनका 
िामग राप्ती नगरपामिका र आयोजना सहयोगी इकाई मबि भएको सम्झौ ा अनसुार नेपाि 
सरकार 30%, स्वीस सरकार ववकास सहयोग 40% नगरपामिकािे 20% र उपभोक्ता 
समिम िे 10% िाग  साझेदारीिा योजना कायााधवयन गने व्यवस्था उल्िेख छ ।सम्झौ ा 
अनसुार िाग  सहभामग ा अंशको आधारिा खिा िेख्नपुने व्यवस्था छ। सम्झौ ा अनसुार  
नगरपामिका र जनसहभामग ा अंश कट्टा गरी भकु्तानी गनुापनेिा अनपुा  कट्टा नगरी नेपाि 
सरकार  फा  बढी खिा भएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3025748.00 
 
 

भौ नं./मिम  कायाक्रिको नाि कुि काि न.पा. जनसहभामग ा भकु्तान गनुापने रु. भएको खिा बढी खिा 
2/2077.2.30 िझअु कुिो  1504544 300908 150454 1053182 1354089 300907 

3/077.2.30 कोइिीधारा कुिकुिे 1444503 288900 144450 1044152.2 1444503 400350 

4/077.2.30 जनश्क्ती मसंिाई कुिो 1197446 239489 119744 838213 1077701 239488 

5/077.2.30 बढुी राप ी जि उ.स. 1686119 337223 168611 1180385 1517503 337118 

7/077.02.32 पम्पा खोिा  टबधद 1767312 353462 167731 1246119 1321312 75193 

12/2077.3.29 िोथर राप्ती ड्याक 
स्पेर ििा  

2676006 535201 267600 1873205 1960206 87001 

13/077.3.29 िोथर राप्ती ड्याक 
स्पेर ििा  

2510655 502131 251065 1757459 2259509 502048 

14/077.3.29 िोथर राप्ती ड्याक 
स्पेर ििा  

3545010 709002 345501 2481507 2832968 351461 

15/077.3.30 कंकािी बन उ.स. 1732750 346550 173275 1212925 1559476 346551 

25/077.3.31 िडराखोिा बैंक 
प्रोटेक्सन 

1928153 385630 192815 1349708 1735339 385631 

जम्िा 24865331 7224385 2495919 14036855.2 17062606 3025748 
 

46.  िाग  टुक्राई सोझै काया पम्फाखोिा रेखाङ्कन  था खोिा खोल्ने कायाको िाग  अनिुान 
रु.1227320.00 रहेकोिा एि जी कधस्ट्रक्सनबाट काया गराई  ि.ुअ. कर सवह   ववि 
रु.1214198.30 भकु्तानी भएको सोही खोिािा सोही काया गना को िामग पनु रु. 
1487277.40 को िाग  अनिुान  यार गरी एि जी कधस्ट्रक्सन सँग नै काया गराइ 
रु.1464525.00 भकु्तानी  गरेको सिे  गो भौ नं. 562/2077.3.31 वाट 
रु.2678723.00 खिा भएको छ । यसरी िाग  अनिुान टुक्राई सोझै खररद काया गनुा 
मनयिसंग  नदेचखएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2678623.00 

 नगरपामिका िाि ु  
47.  सोझै खररद सावाजमनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८(२) िा प्रम ष्पधाा िाई सीमि  हनुे गरी 

टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुा हदैुन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सावाजमनक खररद मनयिाविी 
२०६४ को मनयि ८४.१ सावाजमनक मनकायिे स्वीकृ  कायाक्रि र खररद योजना अनसुार 
बीस िाख रुपैयाँसम्ि िाग  अनिुान भएको िािसािान मनिााण काया वा जनुसकैु सेवा ऐनको 
दफा ४० बिोचजि मसिवधदी दरभाउपर आव्हान गरी खररद गनुापने व्यवस्था छ । 
नगरपामिकािे मनम्नानसुार ववमभन्न सप्िायसाबाट खररद गरी रु. 1833209.3 बरावरको खिा 
िेखेको छ । नगरपामिकािे मनयिानसुार खररद काया गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1833209.3 
 क्र.स. भौिर नं. र मिम  फिा  था संस्थाको नाि रकि 

१ 70/076.6.15 शकर स्टेशनरी एण्ड जनरि सप्िायसा 289054.00 

2 70/076.6.15 मसद्धवावा अफसेट प्रसे 453412.50 

3 214/2076.09.24 यनुाइटेड अडर सप्िायसा 187941.60  
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4 228/2076.10.5 परपमरका छपाई  था सिुना प्रकाशन खिा मसद्धवावा प्रसे प्रा.मि. 336005.50 

5 592/2077.3.23 यमुनभसाि सप्िायसा 263945.00 
6 529/2077.3.27 श्री गणेश सप्िायसा 188337.10 
जम्िा 1833209.3  

48.  आमथाक कायाववमध मनयिाविी 2064 को मनयि 36.1 िा ववि भरपाई अनसुार खिा िेख्नपुने 
व्यवस्था गरेको छ । नगरपामिकािे मनम्नानसुार कायाको रकि भकु्तानी गदाा देचखएको 
व्यहोरा मनम्नानसुार छन ्। 

 

 

  
49.  काया सम्पन्न प्रम वेदन नगरपामिकािे आ.व. 2076/077 को वडा योजना िध्ये वडा नं. २ 

को ववमभन्न ९ वटा टोि ववकास संस्थािाई ववमभन्न काया गनेको िामग भनेर प्रम  टोि ववकास 
संस्था रु.60000.00 का दरिे गो भौ नं. 320/2076.11.30 बाट जम्िा रु. 
540000.00 अनदुान ददएको देचखधछ । यसरी ददएको अनदुान रकिबाट टोि ववकास 
संस्था हरुिे कुन कुन प्रयोजनको िामग रकि खिा गने भनेर न पा सँग सम्झौ ा सिे  गरेको 
छैन  र सो बजेट को उपयोग सम्वधधिा न.पा. बाट सिे  अनगुिन गरी प्रिाण पेश हनुपुने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

540000.00 

50.  वव रणिखुी कायाक्रििा खिािः  स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ७६ बिोचजि  
वव रणिचुख कायाक्रििाई मनधयधरण गरर आयव्यय सम्वधधी कारोबारको िेखा चजम्िेवारीपूवाक 
राख्नपुने व्यवस्था छ । नगरपामिकािे मनम्नानसुार म ज कायाक्रििा खिा गरेको छ । उक्त 
कायािा मनयधरण हनुपुदाछ ।  
 भौ.नं. मिम   भकु्तानी पाउन े काि  रकि  

7/2076.6.2 वडा नं 10 कायाािय म ज कायाक्रि 50000.00 
12/2076.6.6 नगरपामिका म ज कायाक्रि 115226.00 
51/2076.6.12 नगरपामिका म ज कायाक्रि 150000.00 
जम्िा 315226   

51.  अनतु्पादक क्षरेिा खिािः स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ िे संस्था, सिूह, पवा, जारा,  
संस्कृम  िगाय िा आमथाक सहाय ा ददन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देचखदैन 
।नगरपामिकािे मनम्नानसुारको कायाक्रििा खिा गरेको देचखधछ ।  
 क्र.स. योजनाको नाि रकि 

१ पवाहरु चजम या  था म ज कायाक्रि 300000.00 

२ बािन भजन सिहु 100000.00 

जम्िा  400000.00   
 कोरोना मनयधरण  फा   

52.  राह  वव रण ढुवानी नगरपामिकािे कोरोना कहरका वेिा ववमभन्न वडा र स्थानिा राह  
सािाग्री वव रणका िामग प्रयोग गररएका सवारी साधनका ढुवानी खिा भनी ववमभन्न १४ 
पक्षिाइ कर सवह  रु. 661124.25 भकु्तानी ददएको छ । चशिवधदी दरभाउपरद्धारा दैमनक 
उपभोग्य सािाग्री दाि िािि र  ेि वकनेको अवस्थािा स्वयं कम्पनीिे नै ढुवानी 
गरीददनपुनेिा मनम्नानसुार का मिम िा छुटै्ट दवुानी बाप को रकि भकु्तानी ददन ु उपयकु्त 
नदेचखएको रु. 

661124.25 
 क्र.स. गो भौ नं र मिम  भाडँा बझु्ने पक्ष रकि 

१ 9/2077.01.30 14 वटा पक्षिाइ रकि भकु्तानी 132500.00 

२ 44/2077.03.30 ९ वटा सप्िायसािाई भकु्तानी  528624.25 

जम्िा 661124.25   
53.  भाडँा नगरपामिकािे वडा नं.२ का अध्यक्ष श्री वटकादत्त इटनी िाई वडा नं. 2 िा रहेका 

ववमभन्न व्यचक्तिाई नेपािगँज पयुााए वाप  रु.22225.00 कोिि थापािाई बझुाएको 
भरपाईको आधारिा र वडा नं.११ का शाचध   ािाङ्ग दरैिे भरपाइ गरी ६ जना व्यचक्तिाइ 
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भार बाट ल्याएको भनी गाडी भाँडा वाप  रु.25550।- र खिा रु.12000।- गरी कुि 
जम्िा रु.59775.00 रकि भकु्तानी गरेको छ । पूणा वववरण  यार नगरी भकु्तानी भएको रु. 

 

 

59775.00 
54.  दोहोरो भत्ता अथा िधराियबाट जारी भएको कायाक्रि कायााधवयन मनदेचशका  2076 अनसुार 

सावाजमनक मनकायका किाािारीिे त्यही प्रकृम को कािका िागी दोहोरो सवुवधा भकु्तान नगने 
व्यवस्था गरेको छ । नगरपामिकािे कोरोनाको अवस्थािा कायााियिा कायार  मनम्न ४ जना 
स्वास्थयकिीिाई ३० प्रम श का दरिे प्रोत्साहन भत्ता िगाय  जोचखि भत्ता गरी दवैु भत्ता 
उपिव्ध गराएको छ । दोहोरो सवुवधा ददन ुिनामसव देचखएन । अ : दवैु सवुवधािध्ये कि 
रकि भएको कोरोना भत्ता सम्बचधध बाट मनम्नानसुार असिु गनुापने देचखएको छ । यस 
सम्बधधिा नगरपामिकाबाट फरक फरक शीषाकबाट भत्ता भकु्तानी भएकोिे दोहोरो नपरेको 
जनाए  ापमन प्रोत्साहन र जोचखि भत्ताको सियावमध खिेुको हाचजरी अमभिेख र सो अनसुार 
हनुे रकि यवकन गरी दोहोरो नपरेको स्पष्ट आधार प्रस्  ु नभएको रु. --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101623.2 
 
 
क्र.स. किािारीको नाि पद जोचखि भत्ता 
१ अनपु अमधकारी ज स्वा अ 37491.00 

२ रुद्र प्रसाद शिाा मस अ हे व  35234.10 

३ पजुा मगरी मस अ न िी  28898.10 

जम्िा  101623.2  
 स्वास्थय  फा  (शश ा)  

55.  सेनटरी प्याड खररद सेनटरी प्याड वव रण  था व्यवस्थापन कायाववमध 2076 िा सािदुावयक 
ववद्याियिा अध्ययनर  वकशोरावस्थाका छाराहरुिाई िवहनावरीका सियिा आवश्यक पने 
िवहनावरी व्यवस्थापन सािाग्री उपिव्ध गराई उनीहरुको स्वास्थयिा सधुार गरी सोही 
कारणबाट ववद्यािय छाड्ने सिस्या सिाधान गना गणुस् रीय चशक्षाको प्रत्याभमु  गना र 
िवहनावरी व्यवस्थापन सािाग्रीको ददगो ववसजान  था पनु प्रयोग गना सवकने सािाग्रीको प्रयोग 
गना  फा  उत्प्ररेर  गने उद्देश्य राखेर  यार गररएको यस कायाववधीिा ववद्याियिे छारा ववद्याथी 
िग   यार गरी सम्वधधी  स्थानीय  हिा िेखी पठाउने स्थानीय  हिे प्राप्त संखयाको 
आधारिा एक िवहनािा बढीिा प्रम ववद्याथी १६ वटा सेनेटरी प्याड वव रण गने गरी 
सम्वधधी  ववद्याियको िवहिा चशक्षक वा किािारीिाई सम्पका  व्यचक्त  ोकी प्याड वव रण 
प्रकृया सिुारु गरी  ेस्को भरपाई  यार गरी अको िवहनाको ७ ग े सिुना पावटािा वववरण 
टास्न ु पने व्यवस्था उल्िेख गरेको छ । िाथी उल्िेचख  आवश्यक प्रकृया परुा नगरी  
नगरपामिकािे यस वषा उक्त चशषाकिा गो.भौ.नं.119/2077.3.30 बाट रु.1621400। 
िाइफ िाइन प्रा.मि.िाई भकु्तानी ददइ खिा िेखेको छ ।आ.व. को अधत्यिा सािाग्री खररद 
गरर ववद्यािय ववदाको सियिा सािान खररद गरी वव रण गने काया प्रणािी उचि  नदेचखएका 
कारण उक्त खिाको अनसुार सेमनटरी प्याडको सिानपुाम क रुपिा वव रण गरी कायाक्रिको 
उद्देश्य अनरुुप चशक्षाको गणुस् रिा टेवा पगुेको/नपगुरेको भन्न सवकने आधार देचखएन । 
नगरपामिकािे यस सम्वधधिा अनगुिन गनुापदाछ  

56.  जोचखि भत्ता - जोचखि भत्ता वव रण कायादेश २०७६ को उद्देश्य अनसुार ववमभन्न रसायन 
वववकरणयकु्त पदाथा चजवाणहुरु र स्वास्थयिाई प्रम कुि असर पाने वै्ामनक उपकरण मनयचधर  
पररवेशिा कायार  किािारीको शारीररक  था िानमसक स्वास्थयिा प्रत्यक्ष असर हनु सक्ने 
अवस्थािाई िध्यनजर गदै जोचखि भत्ता वव रण कायाादेश ल्याइएको पररवेशिा नगरपामिकाको 
स्वास्थय शाखािा कायार  1 जना नमसाङ्ग किािारीिाई स्वास्थय संस्थािा काि गदाा हनु सक्ने 
जोचखििाई धयूमनकरण गना प्राप्त गने नमसाङ्ग भत्तािाई जोचखि यकु्त काया वा ावरणिा काि 
नगरर कनै भत्ता खिा िेखेको छ । ववना आधार भकु्तान भएको रकि सम्वचधध बाट असिु 
गरी दाचखिा गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7800.00 
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57.  औषधी खररद सावाजमनक खररद  मनयिाविी 2064 अनसुार कुनै पमन सावाजमनक मनकायिे 
खररद काया गनुा पूवा त्यसको आवस्यक ा पवहिान गरी कानूनी प्रकृया अनसुार िग  इवष्टिेट 
 यार गरी खररद काया गनुापने ब्यवस्था गरेको छ ।नगरपामिकाको आयवेुद  था अधय 
ववषयग  शाखािे केवि बजेट विज हनु नददने हे िेु आ.व. को अचध ि सियिा मनम्नानसुार 
को सािान खररद काया गरेको देचखधछ । यसरी अनावस्यक खररद कायािाई मनरुपण गरी 
आवस्यक ािा आधारर  खररद प्रकृया अविम्वन गरी मि व्ययी खिा प्रणािी अविम्वन 
गनुापदाछ ।  

 क्र.सं. गो भौ र मिम  सािानको वववरण सप्िायसाको नाि रकि 

१ 
120/2077.3.31 औषधी खररद बंगिािखुी िेमडसन सप्िायसा 393144.00 

२ 
121/2077.3.31 औषधी खररद डामििा िेमडसेल्स  271610.00 

३ 
133/2077.3.31 औषधीजधय सािाग्री  था औजार बंगिािखुी िेमडसन सप्िायसा 596861.00 

४ 
5/2076.9.18 औषधीजधय सािाग्री  था औजार बंगिािखुी िेमडसन सप्िायसा 560000.00 

५ 44/2077.3.30 औषधी खररद बंगिािखुी िेमडसन सप्िायसा 555421.89 
जम्िा 2377036.89   

58.  क्षि ा अमभबवृद्ध कायाक्रि िवहिा स्वयि ् सेववकाको क्षि ा अमभबवृद्ध गना भमन ववमनयोजन 
भएको रकििा अ न िी श्री पजुा मगरीिे यस नगरपामिका िा ह  कायार  िवहिा 
स्वयंसेववकािाई फाल्गनु 21 देचख २३ सम्ि ववमभन्न स्थान दिौिी पोखरा पाल्पा र िचुम्वनी 
क्षेरिा अविोकन भ्रिण गराइ उक्त चशषाकबाट खिा िेखेको छ । कायाक्रििाई स्वीकृ  
नगराइ खिा भएको रु. 

 

 

 

 

 

275000.00 
59.  औषधी खररद नगरपामिकािे औषधी खररद गना मिम  2076।५।28 िा सूिना प्रकाशन 

गरी मिम  2076।6।28 िा सम्झौ ा गरी श्री बंगिािखुी िेमडमसन सप्िायसािे सम्झौ ा 
अनसुार रु. 15 िाख भधदा बढीको िाग  अनिुान भएको 180 प्रकारका औषमध  था 
औषधीजधय उपकरण खररद गना रु.596861.00 िा कवोि गरी सािान उपिव्ध गराएको 
भनी दाचखिा प्रम बेदन प्राप्त भए ा पमन बजार िूल्य भधदा एक दि धयून िलु्यिा सािान प्रदान 
गरेकोिा उक्त कम्पनीिे सम्झौ ा अनसुारको गणुस् रीय सािान आपमु ा गरेको भन्ने आधार 
प्राप्त हनु सकेन । जसका केवह उदाहरण मनम्नानसुार रहेका छन । यसरी जनचजवनिा प्रत्यक्ष 
सम्वधध रहेको ववषयबस् िुा नगरपामिकािे ववशेष िासोका साथ खररद काया गनुापदाछ । 
आगािी ददनिा औषधीको गणुस् रीय परीक्षण पश्या  िार औषधी खररद काया गनुापदाछ ।  

 क्र.स. औषधीको नाि बजार िलु्य बंगिािखुी िेमडसनिे औषधी उपिव्ध गराएको िूल्य 

१ 
Para cetamol  sryp 60 ml 16 0.01 

२ 
Para cetamol inj. 20 0.01 

३ 
phemiramine 12 0.01 

४ 
Metronidazole suspension 60 ml 20 0.01 

५ 
Ciproflexin ear /eye drop 15 0.01 

६ 
Cetirizine hcl 60 ml 23 0.01 

७ Dextrose solution 500 ml 35 0.01 

८ Hydrocortisone inj  70 0.01   
 नगरपामिका िािू चशक्षा   

60.  वव्ान प्रयोगशािा आमथाक कायाववमध मनयिाविी२०७६ अनसुार अनदुान प्राप्त गने मनकायिे 
अनदुानबाप  रकि आफ्नो आयव्ययिा सिावेश गरी स्वीकृ  कायाक्रि अनसुार उक्त रकि 
खिा गरी खप्न सािानको हकिा चजधसी दाचखिा गरी त्यसको िेखापरीक्षण गराई अनदुान 
उपिव्ध गराउने मनकायिा पठाउनपुने व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे कठार िाध्यमिक 
ववद्याियको वव्ान प्रयोगशािा मनिााण गनाको िामग रु.६ िाख ४९ हजार उपिव्ध गराएको 
छ । उक्त ववद्याियिे उक्त रकि के िा खिा गरेको हो सो अनसुारको काया वववरण पेश  
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गरेको छैन साथै उक्त ववद्याियिे कायायोजना अनरुुप काया गरे नगरेको सम्वधधिा अनरुुप 
काया गरे नगरेको सम्वधधिा अनगुिन  प्रम वेदन पेश गनुापने देचखधछ । 

 प्रधानिधरी रोजगार कायाक्रि  
61.  प्रधानिधरी रोजगार कायाक्रि संिािन मनदेचशका २०७६ अनसुार प्रधानिधरी रोजगार 

काक्रा िको िूखय उद्देश्य ििुक मभर रोजगारका प्रयाप्त अवसर मसजाना गरर उपिव्ध बेरोजगार 
जनशचक्तको िग   यार गरर िहत्ति उपयोग गदै आमथाक ववकासिा योगदान पयुााउने 
समुनच्  ा गरी सािाचजक सरुक्षाको ब्यवस्था गनुा रहेको छ । ।कायाववमध अनसुार बेरोजगार 
यवुाको िग   यार गरर उमनहरुिाई रोजगारको अवसर प्रदान गरर उनीहरुको आमथाक 
ववकासिा सहयोग पयुााउने योजना संिािन गनुापनेिा कायाक्रि संिािन भएको छैन । 
कायाक्रिको ििु ििा अनसुार कायाक्रि संिािन गनुापदाछ ।  

 पश ु फा  (शश ा)  
62.  नाईट्रजन खररद सेक्सेड मसिेन खररद  था वव रण कायाक्रि संिािन कायाववमध २०७५ िा  

गाइ पािक कृषकिे सावाजमनक मनकायिा पेश गरेको मनवेदनको आधारिा आवस्यक िाग 
मनधाारण गरी मसिेन खररद गरी आवस्यक ा अनसुार मसिेनको दरुुपयोग नहनुे गरी 
अत्यावस्यक कृषकिाई वव रण गनुापने व्यवस्था रहेको छ । नगरपामिकािे यस वषा सेक्सेड 
मसिेन सरुक्षािा खप  हनुे नाईट्रोजन ग्याँस खररदिा रु. 2 िाख खिा गरेको छ । 
मनयिानसुार आवस्यक ाको पवहिान गरेर अत्यावस्यक कृषकिाई िार मसिेन वव रण गने 
प्रकृया अबिम्वन गरी पश ु उत्पादक्तिा बवृद्ध गनुा पनेिा उक्त काया नगरी साथै कुनै पमन 
वववरण  नराखी मसिेन वव रण गरेको िेखापरीक्षणको क्रििा देचखयो । अ  सरकारीको 
रकि सवह सदपुयोग गरी मसिेन वव रण प्रकृयािा बै्ामनक पद्दम  अविम्वन गनुापदाछ ।  

63.  अनगुिन प्रदेश आमथाक कायाववमध मनयिाविी २०७५ अनसुार अनदुानबाट संिािन हनु े
योजनािा उक्त योजना सिापन पश्या  अनगुिन गरी त्यसको प्रभाकारर ा सम्वचधध अध्यनन 
गरी प्रभाव सिे  उल्िेख गरी अनगुिन प्रम वेदन पेश गनुा पने व्यवस्था गरेको छ ।  र 
नगरपामिकािे यस वषा अनदुानिा संिामि  ववमभन्न कायाक्रि संिािन गरेको छ । यस 
प्रकारका अनदुानका काया ववग  वषा पमन प्रदान गररदै आएको अवस्थािा सो कायाक्रि कम  
प्रभावकारी भयो सो सिवधधी अनगुिन गरी बास् ववक प्रम वेदन पेश गनुापदाछ । साथै 
सािवसािी रुपिा अनदुान अमभिेख अध्धावमधक गरी दोहोरो अनदुान मब रण हनुबाट 
रोक्नपुदाछ ।  

64.  अनदुान खिािः आमथाक कायाववमध मनयिाविी 2064 को दफा ३६ (५) िा सावाजमनक 
मनकायिे कुनै पमन मनकाय वा िाभग्रावह सिूह िाई ददएको रकिको आय व्ययको प्रगम को 
वववरण मिई जनु कािको  िामग त्यस् ो रकि ददइएको हो, सो  काििा खिा गरे वा नगरेको 
िक्ष्य अनसुार गरे वा नगरेको प्रिमि  कानून बिोचजि िेखापरीक्षण भए वा नभएको 
कुराहरुको अध्ययन अनगुिन गरी सोवह अनसुार प्रम वेदन  यार गरी अनदुानिाई यथाथा र 
उद्देश्यििुक गराउन ु पने व्यवस्था छ । उपरोक्त अनसुार अध्ययन र अनगुिन गरी खिा 
गनुापने देचखधछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 
 क्र.स गो भौ नं. मिम  िाभग्रावहको नाि कािको वववरण रकि 

१ 28/2077.03.08 ववमभन्न बधगरु फिा वंगरु फिा सधुार कायाक्रि 157500.00 

२ 29/2077.03.16 ववमभन्न िाभग्राही व्यक्ती बंगरु पाठापाठी वव रण कायाक्रि 50000.00 

३ 33/2077.03.21 ववमभन्न कृषक सिहु डािेघाँस वव रण काका यक्रि 60000.00 

४ 35/2077.03.29 ववमभन्न कृवष कायाक्रि IPM कृषक पाठशािा िोटर च्यापकटर अनदुान 620000.00 

जम्िा 887500.00   
 कृवष  था पश ुववकास कायाक्रि (नगरपामिका िाि)ु  
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65.  कायाक्रि संिािन आमथाक कायाववधी २०64 को मनयि ३७.५ िा सरकारी मनकायबाट कुनै 
 ामिि सेमनिनार कायाशािा गोष्ठी आदद संिािन गनुा पदाा सोकायाको कायाक्रि  था िाग  
अनिुान  यार गरी अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृ  गराइ त्यस् ो स्वीकृ  कायाक्रि 
अनरुुप संिामि   ामिि सेमिनार कायाशािा  था गोष्ठी आदद सम्पन्न भइसकेपमछ कायाक्रि 
अनरुुप कायासम्पन्न भए नभएको र त्यसिा खिा गररएका िािसािान वववरण र मबि भरपाई 
सवह को खिा देचखने गरी प्रम बेदन  यार गनुापदाछ भन्ने उल्िेख गरेको छ । कायााियिे 
मनम्नानसुार कायाक्रि गदाा कानून अनसुारको सवै प्रकृया परुा नगरी काया गरेको भनी कायाक्रि 
खिा िेखेको छ । यसरी कानूनिा उल्िेचख  प्रकृया अविम्वन गनुापदाछ ।  

 
 
क्र स कायाक्रि को वववरण रकि 

१ ववषादीका नकारात्िक असर र रासायमनक ववषादीका ववकल्पहरुबारे कृषकहरुबारे कृषकहरुका 
िामग जनिे ना ििुक कायाक्रि 

70000.00 

२ आ वप एि कृषक पाठशािा 400000.00 

३ िाटो परीक्षण प्िाधट चक्िमनक र आकचस्िक प्रयोगशािा सेवा 400000.00 

४ कृवष िनु  वव रण ५० प्रम श  अनदुान 300000.00 

५ यवुाहरुिाइ कृवषिा आकषाण बढाउन व्यवसावयक घमु् ी रर फण्ड कोषको स्थापना कायाक्रि 10000000.00 

६ एवककृ  कृवष ववकास कायाक्रि 10000000.00 

७ प्रम  मिटर दधुिा अनदुान 2000000.00 

८ दधु जधय पदाथाको प्रशोधन  था उद्योग स्थापना 2000000.00 

९ कृम ि गभाधान मसिेन ग्यास सीथ ग्िोव  था काडा अनदुान 5000000.00 

१० फिफुि  था  रकारी िूल्य श्रृखिा ववकास आयोजनाबाट सहयोग कायाक्रि 1000000.00 

११ कृवष बजार पूवााधार  था बजारीकरण कायाक्रि  12000000.00 

जम्िा 43170000.00  
66.  अनगुिन भत्ता नगरपामिकािे कृवष िगाय  अधय ववषयग  शाखाको कायाक्रि िा ववमभन्न 

अनदुान जस् ै ५० प्रम श  अनदुानिा िोटरसवह  च्यापकटर छनौट भएका कृषक फिािे 
खररद गरर ल्याएको अनगुिन गरी अनगुिन वाप को भत्ता भनी प्रत्येक वव रण कायाका िामग 
नगरप्रिखु सवह  ववमभन्न शाखाका कायार  किािारीिे  प्रत्येक पटक रु. ५०० का दरिे 
भत्ता बझेुको भरपाइ पेश भएको छ । कुनै पमन कायाक्रिको अनगुिन प्रम वेदन पेश भएको 
छैन । अ  मनयिानसुार अत्यावस्यक कािको बाहेक अधय अनगुिन कायािाई कि गरी 
मि व्ययी  था प्रभावकारी खिा व्यवस्था अविम्वन गररनपुदाछ ।  

 सािाचजक सरुक्षा  फा   
67.  सािाचजक सरुक्षा फा िः सािाचजक सरुक्षा कायाक्रि सञ्चािन कायाववमध, २०७५ िे िाभग्राहीको 

नाि द ाा र नवीकरण, िग  कट्टा  ोवकएको मिम  मभरै पररियपर अमनवाया रुपिा नवीकरण 
गरी सािाचजक सरुक्षा भत्ता वव रण गनुापने, प्रत्योक बषा िग  अध्यावमधक गरी िाभग्राहीको 
संखया यवकन गनुापने, भत्ता वव रण गदाा बैंक िाफा   भत्ता वव रण गनुापने, सािाचजक सरुक्षा 
कायाक्रििाई प्रभावकारी रुपिा सञ्चिान गना मनयमि  रुपिा अनगुिन गनुापने, केचधद्रकृ  सूिना 
प्रणािीिा प्रववष्टी गरर अधावमद्यक गने चजम्िेवारी सािाचजक सरुक्षाको अचख यारी पाउने 
सम्वचधध  स्थानीय मनकायको हनुे व्यवस्था  गरेको छ ।  नगरपामिकािे िाभग्राहीको िग  
अद्यावमधक नगरी एउटै नागररक ा नंम्वर र एउटै जधिमिम  भएका िाभग्राहीिाई पषु्टाई 
संिग्न नगरी २ वटा पररिय पर जारी गरेको देचखएको छ । अ  िाभग्राहीको वववरण 
अध्यावमधक गनुापदाछ ।  

68.  परािशा सेवाM– सावाजमनक खररद मनयिाविी, मनयि १२ िा सावाजमनक मनकायिा कायार  
जनशचक्तबाट नभ्याउने र बढी दक्ष ा आवश्यक पने काया अनसुार परािशा सेवाको िाग  
अनिुान  यार गरी प्रम स्पधााको िाध्यििे खररद गनुापने व्यवस्था छ ।  र नगरपामिकािे 
देहाय अनसुारका परािशा सेवाको खररद गदाा प्रम स्पधाा नगराई सोझै खररद गरी रु.  
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2322410.00 खिा िेखेका छन ् । नगरपामिकािे स्थानीय ववकासिा टेवा पगु्ने  था 
दीधाकािीन पुजँी मनिााण हनुे िागिा आधारर  आयोजनाको छनौट भएपमछ िाभ िाग  एवकन 
गरी उपिब्ध जनशचक्तबाट हनु नसक्न े कायाको िामग प्रम स्पधााको िाध्यििे परािशा सेवा 
खररद गनपुनेिा सो गरेको देचखएन । 
 क्र.स. कायाक्रिको नाि परािशादा ा स्वीकृ  बजेट खिा रकि 

1 वडा नं.8 स्वास्थय िौकी र 
सरुचक्ष  िवहिा भवन 

WRC ENGINEERS PVT LTD 

BHARATPUR 
499191.00 485900.00 

2 िदारा खोिा िोटरेवि पूि 
M/S GLOBAL STAR ENGINERING 

CONSULTANCY PVT LED  

BHARATPUR 

1173882.00 931600.00 

3 पम्फा खोिा िोटरेवि पूि 
PROFILIC ENGINERING 

CONSULTANCY LALITPUR 
1404353.00 

 

4 च्यारा खोिा िोटरेवि पूि 
SWAROJ CONSULTANT PVT LTD 

KTM 1232288.00 1090122.00 

जम्िा   2322410.00   
69.  पेश्की बाकँीिः आमथाक कायाववमध मनयिाविी,2076 को मनयि 73(3) िा आमथाक वषाको 

अधत्य सम्ििा पेश्की फर्छ्यौट गनुापने व्यवस्था रहेकोिा देहाय अनसुार फर्छ्यौट गना बाँकी 
पेश्की देचखएकोिे कायासम्पादन जिान , पेश्की जिान  र वविाको म्याद सिे  थप गरी 
मनयि अनसुार असिु फर्छ्यौट गनुापने रु. 14283260 
 

मस.नं. पेश्कीको वववरण 

पेश्की मिने ब्यक्ती, फिा वा 
कम्पनीको नाि 

िाि ुआ. व. 
म्याद ननाघेको 

म्याद नाघेको 
रकि 

फर्छ्यौटको अचध ि 
म्याद 

१ 

COViD-१९ बाट भएको शैचक्षक 
क्षम  धयनुीकरण  था ववद्याथीको 
मसकाइ प्रवद्धान कायाक्रि कुि प्रसाद भसुाि ० ०३/०५/२०७७ २,११,००० 

२ वडा नं ४ काेे भवन मनिााण स्काईिाइन ववल्डसा प्रा.मि. ० 
  

० 

३ वडाका भवन मनिााण  था सधुार एस.एस.वप.कधस्टक्सन ३,१३,००० २६/०८/२०७६ ० 

४ 

न.पा. गेटबाट सधुदरबाटीका 
टोिको सडक वपि जय भगवम  मनिााण सेवा ० ०४/०४/२०७७ 

 

 

६,७५,००० 

५ 

 िुसीपरु शाचध को घरिोकबाट 
मभर वपि गना जय भगवम  मनिााण सेवा ० ०४/०४/२०७७ ६,२५,००० 

६ 

स्वणा ारा िोकबाट मभर भेटनरी 
जाने बाटो वपि जय भगवम  मनिााण सेवा ० ०४/०४/२०७७ ७,००,००० 

७ 

प्रदेश सिपरुक अनदुान  फा का 
योजनाहरु 

चज.एि.आर.कधस्ट्रक्सन नेपाि 
प्रा.मि ० १२/०४/२०७७ १९,५०,००० 

८ 

प्रदेश सिपरुक अनदुान  फा का 
योजनाहरु के.मब.मस.मबल्डसा कम्पनी प्रा.मि. ० १९/०४/२०७७ २२,४१,००० 

९ वडाकाेे भवन मनिााण सधुार नेशनि ईस्टेट वलु्डसा कं. प्रा.मि. ० २५/०४/२०७७ ७,८९,००० 

१० 

प्रदेश सिपरुक अनदुान  फा का 
योजनाहरु के.मब.मस.मबल्डसा कम्पनी प्रा.मि. ० ०३/०५/२०७७ २२,४१,००० 

११ 

प्रदेश सिपरुक अनदुान  फा का 
योजनाहरु 

चज.एि.आर.कधस्ट्रक्सन नेपाि 
प्रा.मि ० ०३/०५/२०७७ १९,५०,००० 

१२ वडाका भवन मनिााण  था सधुार 
िनकािना कधट्याक्टसा एण्ड 
ववल्डसा प्रा.मि. ४,००,००० ११/०८/२०७६ ० 

१३ वडाका भवन मनिााण  था सधुार 
िनकािना कधट्याक्टसा एण्ड 
ववल्डसा प्रा.मि. ५,५०,००० ११/०९/२०७६ ० 

१४ 

धसुरी निराज सेढाइकाेे घर 
देचख उनाटोि जाने बाटो 
कािोपरे मसद्धाथा प्रसंशा जे.मभ. ९,७२,७६० २३/१२/२०७६ ० 

१५ जनसहभागी ा 
श्री ककािी कुिाेे जि 
उपभाेेक्ता सस्था ० ०५/०४/२०७७ ६,३५,५०० 

१६ जनसहभागी ा ग्रािीण िवहिा उत्थान सिाज ० ०७/०४/२०७७ ३०,००० 

१७ जनसहभागी ा 
िाेेथर राप्ती ड्याक अध गा  नया 
स्पाेेर उ.स. 

  
२३/०३/२०७७ ० 

जम्िा 2235760  
  

12047500   
70.  बेरुज ु  था सम्पररक्षणिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ िे बेरुजू 

फछ्र्यौट गने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बिोचजि वेरुजू फर्छ्यौट 
गने, गराउन े काि क ाव्य प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ को हनुे व्यवस्था गरेको छ ।  
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नगरपामिकािे ग  वषासम्िको बेरुजूको अद्यावमधक चस्थम  सम्बधधी वववरण उपिब्ध गराएको 
छैन । बेरुजकुो वववरण अद्यावमधक गरी मनयिानसुार बेरुज ुफर्छ्यौट गनुापदाछ । अद्यावमधक 
वेरुजकुो वववरण पेश नगरे ापमन कायााियिे ग  वषासम्िको बेरुजू िध्ये मनम्नानसुार रु. 
87984136 फर्छ्यौट गरी िेखापरीक्षण डोरिा सम्परीक्षणको िामग अनरुोध गरेकोिा 
सम्परीक्षण भएको छ ।  
 आमथाक 

वषा 
बेरुज ु
दफा 

बेरुज ुसंचक्षप्त व्यहोरा बेरुज ुरकि 

फर्छ्यौट गररएको आधार र 
व्यहोरा 

संपररक्षणको 
िामग पेश 

गररएको रकि 

संपरीक्षण 
भएको रकि 

072/073 23 स िे पा िष्िी चघमिरे को पेश्की 
फर्छ्यौट गदाा अपगु रकि रु.14575 

14575 बैक दाचखिा भएको प्रिाण 
पेश 

14575 14575 

072/073 2 अपगु ववि रु.5797 को 
भकु्तानी 

5797.00 बैक दाचखिा भएको प्रिाण 
पेश 

5797 5797 

072/073 37 कायाक्रि वाप  गोववधद 
म मिल्सीनाको पेश्की रकि को 
वववरण पेश नभएको 

36500.00 बैक दाचखिा भएको प्रिाण 
पेश 

36500 36500 

075/076 40 आ इ मस टी ल्याव स्थापनाको 
अनगुिन प्रम वेदन पेश नभएको 

650000.00 अनगुिन प्रम वेदन पेश 
भएको 

650000 650000 

073/074 14 फरक ववजकको आधारिा 
भकु्तानी भई अमनयमि  भएको 

560000 नगरसभा बाट मनयमि  
भएको प्रिाए पेश भएको 

560000 560000 

073/074 17 प्रोत्साहन भत्ता वव रण 302003 नगरसभाबाट मनयमि  भएको 
प्रिाण पेश  

302003 302003 

073/074 20 पूचँजग  शीषाकबाट िािू 
शीषाकिा खिा गरी अमनयमि  
भएको 

1231000 नगरसभाबाट मनयमि  भएको 
प्रिाण पेश 

1231000 1231000 

073/074 25 सोझै खररद 4439535 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

4439535 4439535 

073/074 27.1 वैशाख पमछ अचख यारी प्रदान 
गररएको 

660000 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

660000 660000 

073/074 27.2 िेमसनद्धारा उपभोक्ता समिम िे 
काया गराएको 

385500 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

385000 385000 

074/075 38 नगरसभा  यारीको िागी १ 
िवहनाको अम ररक्त भत्ता 

299346 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

299346 299346 

074/075 39 पदामधकारी सेवा सवुवधा 3652000 नगरसभाबाट मनयमिि  
भएको 

3652000 0.00 

074/075 40 मसफाररसको आधारिा करार 
सेवािा मिई रकि भकु्तानी 

3020030 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

3020030 3020030 

074/075 ४५ सोझै खररद ४४३९५३५ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

४४३९५३५ ४४३९५३५ 

074/075 ४६ इधधनको िाग  अनिुान २९८५५१८ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

२९८५५१८ २९८५५१८ 

074/075 ४७ आमथाक सहाय ा ७९०००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

७९०००० ७९०००० 

074/075 ५० प्यान ववि बाट कारोबार ४१६७६१४ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

४१६७६१४ ४१६७६१४ 

074/075 ५१ िू अ करिा द ाा १३१५७८०० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

१३१५७८०० १३१५७८०० 

074/075 ५३ नगरसभाबाट स्वीकृ  नभएका 
योजना संिािन गरी अमनयमि  
भएको 

८६०७९१९ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

८६०७९१९ ८६०७९१९ 

074/075 ५४ वडाको काि अिान बाट गराई 
अमनयमि  भएको 

२०९६१०० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

२०९६१०० २०९६१०० 

074/075 ५४.१ कायााियिे ववमभन्न ३ वटा काया 
अिान बाट गराई अमनयमि  
भएको 

८२६८४० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

८२६८४० ८२६८४० 

074/075 ५५ ववजिुीको पोि साने काया उ स 
बाट गराई अमनयमि  भएको 

३९८००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

३९८००० ३९८००० 

074/075 ५६ नगरसभाबाट स्वीकृ  रकि भधदा 
बढी रकिको िाग  अनिुान 
 यार गरी अमनयमिम  भएको 

१५०००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

१५०००० १५०००० 

074/075 ६० ववद्याियको मसफाररस बेगर नै 
ववद्याथीिाई भम्रण खिा उपिव्ध 
गराई अमनयमि  भएको 

१५००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

१५००० १५००० 

074/075 ६१ कच्िेवारी पेश नगरी ग  वषाको 
भकु्तानी ददएको 

७५०००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

७५०००० ७५०००० 
 



24 

 

 

074/075 ६४ उ सबाट स्काभेटर भाडािा िगी 
काया गराई अमनयमि  भएको 

१४००००० नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

१४००००० १४००००० 

074/075 ६५ फरक चशषाकबाट खिा िेखी 
अमनयमि  भएको 

८२४१३२ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

८२४१३२ ८२४१३२ 

074/075 ६६ म्याद थप  ोकको आधारिा भइ 
मनिााण काया गरी अमनिमि  
भएको 

८६४४६८२ नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

८६४४६८२ ८६४४६८२ 

074/075 68 उ समिम बाट मनिााण कायािा 
खिा सावाजमनक खिा पश्या  पेश 
भएको वविको भकु्तानी 

1668000 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

1668000 0.00 

074/075 76 उ समिम बाट मनिााण कायािा 
खिा सावाजमनक खिा पश्या  पेश 
भएको वविको भकु्तानी 

1108578 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

1108578 0.00 

074/075 81.5 व्यचक्तग  जग्गािा होिस्टे 
मनिााण गरेको 

552170 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

552170 552170 

075/076 23 पदामधकारी सेवा सवुवधा 646000 रकि कट्टी गरी बैक 
दाचखिा गरेको प्रिाण पेश 
भएको 

646000 646000 

075/076 24 पदामधकारीको बैठक भत्ता 1704000 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

1704000 0.00 

075/076 25 पदामधकारकी बैठक भत्ता 1966000 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

1966000 0.00 

075/076 26 अनगुि  पदामधकारीको अनगुिन 942000 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

942000 0.00 

075/076 27 पदामधकारीको अम ररक्त भत्ता 10000 असिु गरी बैक दाचखिा 
गरेको प्रिाण पेश भएको  

10000 10000 

075/076 28 सोझै खररद 3610281 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

3610281 3610281 

075/076 31 प्यान ववि बाट खिा 248460 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

248460 248460 

075/076 33 सोझै खररद 2487234 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

2487234 2487234 

075/076 36 सोझै खररद 410081 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

410081 410081 

075/076 37 दिकि वकन्ना सम्झौ ा गरेको 4526660 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

4526660 4526660 

075/076 41 ववद्यािय सधुार कायाक्रिको 
िामग खैरहनी िा वी र रावष्ट्रय 
आधारि ु िा वव िाई अनदुान 
रकि 

3200000 कायासम्प्नन प्रम वेदन पेश 
भएको 

3200000 3200000 

075/076 45 बढी भकु्तानी 31999 असिु गरी दाचखिा गरेको 
प्रिाए पेश भएको 

31999 31999 

075/076 47 चशषाक फरक पारी खिा िेखेको 82125 नगरसभाबाट मनयमि  
गररएको प्रिाण पेश भएको 

82125 82125 

075/076 49 कायासम्पन्न प्रम वेदन पेश नगरी 
काया गरेको 

247386 नगरसभाबाट मनयिमि  
भएको प्रिाण पेश भएको 

247386 0.00 

075/076 58 पेश्की फछायौट सम्वधधिा 1132200 पेश्की फछौट भएको  था 
नगरसभाबाट मनयमिम  भएको 

1132200 11322200 

जम्िा  89082100 87984136 

71.  अनगुिनिः  ग  वषाको प्रम वेदनिा आयोजना कायााधवयन, सोझै खररद, मबि भरपाई, से्रस् ा पेस 
नभएको, बैङ्क सिायोजन, अमग्रि कर, बढी भकु्तानी, अधरुो मनिााण, नभएको कािको भकु्तानी, कर 
वीजक िगाय का व्यहोरा औलं्याइएकोिा यो वषा पमन सधुार गरेको पाइएन । बेरुजू व्यहोरा 
पनुरावचृत्त नहनुे गरी कायासम्पादन गनुापने देचखधछ ।   
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 अनुसुर्च १ 
गााँउपाललकाको संर्चिकोर्को वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशिः बागि ी 

-रु हजारिा_ 
क्र. 
सं. 
 

 

 

स्थानीय 
तह 

 

 

 

जजल्िा 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत वषिको 
जजम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्व वाडफाड आन्तरीक 
आय 

अन्य 
आय 

िािु 
खिि 

पूूँजीगत 
खिि 

अन्य खिि जम्मा खिि 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११ (1+६-१०) 

1.  खैरहनी चितवन 182670 488637 132055 123338 68094 812124 248104 321038 59615 628757 366037 

 

 

बेरुजू बगीकरण (ववतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र अतर् कारोबार)           अनुसुर्च २ 

                                      २०७६।७७            -रु हजारिा_ 

l;-

g_- 

lhNnf 

स्थामनय 
 हको 
नाि 

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jfFsL a]?h" 

दफा संखया 

रकि 

दफा संखया 

रकि 

दफा संखया 

रकम 
अशिु 
गनुापने 

मनयमि  गनुापने पेश्की 
सैदा
चध क  

िगम  सैदाचध क  िग ी ;}bflGts nutL 

अननयलमत 
भएको 

प्रमार् 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्व िगत 
जजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नलिएको 

जम्मा कमिंारी अन्य जम्मा 

१ चितवन खैरहनी 51 40 104298 0 14 76145 51 26 २८१५३ 1579 11280 3219 0 0 14499 211 11864 12075 

 

 बेरुजकुो अध्र्ावर्धक अवस्था       अनुसुर्च ३ 

                                      २०७६।०७७                                         -रु हजारिा_               
 

क्र स 
स्थामनय  ह चजल्िा ग  बषा 

सम्िको बाँकी 
सिायोजन सं प को अनरुोध 

भएको रकि 

सम्परीक्षण 
भएको रकि 

कारवाही गना 
बाँकी रकि 

ग  वषासम्िको 
बाँकी 

यो बषाको थप ५८ औ प्रम वेदन 

सम्िको बाँकी 
५८ औ प्रम वेदन सम्िको 

बाँकी िध्ये पेश्की 

१ खैरहनी चितवन 144486 0 89082 87984 0 56502 २८१५३ 84655 17001 

      


