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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

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

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदश्चशािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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 र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

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

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

                                                                     नारार्र् एम.सी. 
( नार्व महालेखापरीक्षक) 

 
बोधाथाः 
श्री सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,  

तसंहदरवार, काठमाडौँ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र औश्चचत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना स्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोश्चजम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेश्चशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बश्चन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पश्चत्तको संरक्षर् र उपर्ोग, श्चजम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारश्चम्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अश्चन्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदश्चशािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, ब्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवशृ्चत्त देश्चखएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोश्चजम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशश्चक्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्शु्चक्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेश्चक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पश्चत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेश्चक्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देश्चखएन । 

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

                (टंकमश्चर् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 

 



 

 
1 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 
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प्रादेश्चशक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लमु्बीनी, कर्ााली र सदूुरपश्चिम प्रदेश) 
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च.नः१८५                                                            

र्वषर्ः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

श्री नगरप्रमखु ज्रू्,  

श्री आठतबसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम । 

 

  कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले आठतबसकोट नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बश्चन्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरुको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७7 आषाढ 
मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबश्चत्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बश्चन्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बश्चन्धि प्रचतलि कानून 
बमोश्चजम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था श्चचरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्बाट रु ८ करोड ६४ हजार बेरुजू देश्चखएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु १ करोड ३५ लाख १२ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने 
रु १ करोड ७३ लाख ९९ हजार तनर्तमि गनुापने रु. ४ करोड ८५ लाख ३१ हजार  पेश्की बाँकी रु ६ लाख २१ हजार रहेको छ ।   
२. लेखापरीक्षर्मा देश्चखएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१०।११ मा जारी गररएको प्रारश्चम्भक प्रतिवदेन उपर प्रतिकृर्ा सर्हिको प्रमार् 
कागजाि पेश हनु नआएकोले बरेुज ुफछ्र्र्ौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवदेन पाना ४० (चालीस) को   र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पश्चत्त िथा दार्र्त्व र्कीन हनु े कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बश्चन्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका 
लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका 
लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको श्चजम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबश्चत्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोश्चजम सही र र्थाथा हनुे 
गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गश्चल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्न ेगरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने श्चजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । नगर कार्ापातलका, प्रमखु र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि नगरपातलकाको 
र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग श्चजम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको श्चजम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गश्चल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उश्चचि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उश्चचि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बश्चन्धि 
अन्र् प्रचतलि कानून बमोश्चजम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्ि पत्ता लगाउन स्न ेतनश्चिििा 
भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना स्न ेअवस्था देश्चखएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गश्चल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

    नारार्र् एम. सी. 
 ( नार्ब महालेखापरीक्षक) 
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श्री आठतबसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 २०७६।०७७ 

 

पररचर्ः– स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स आठतबसकोट नगरपातलकाको स्थापना 
भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अश्चस्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदश्चशािा सतुनश्चिि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा 
नगरपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स  नगर पातलका अन्िगाि १४ वडा, ७३ सभा सदस्र्, ५६०।३४ वगा र्कलोतमटर 
क्षेरफल िथा ३८ हजार ७८ जनसंख्र्ा रहेको छ ।  
                         
स्थानीर् संश्चचि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोश्चजम र्स पातलकाले 
र्वश्चत्तर् हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको 
आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संश्चचि कोषको संश्चक्षप्त अवस्था 
तनम्नबमोश्चजम रहेको छः 
 

तस.नं 

आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 

र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको श्चजम्मेवारी  11047298.58 १ चाल ुखचा  491069635.38 

 

क) नगद   २ पूजँीगि खचा  293902680.40 

 

ख) बैँक  11047298.58  ३ र्वश्चत्तर् व्र्वस्था भकु्तानी  0.00 

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  125916978.00 

 

क) ऋर् भकु्तानी   

 

क) आन्िररक राजस्व 47103396.00  

 

ख) ब्र्ाज भकु्तानी   

 

ख) राजस्व बाँडफाँड 78347404.00  

 

ग) अन्र् भकु्तानी   

 
ग) राजस्व बाँडफाँड प्रदेश  466178.00   

   

 

घ) अन्र् आर् 0.00  ४ लगानी   

३ र्वश्चत्तर् हस्िान्िरर् संघ  345429000.00 

 

ऋर् लगानी   

 

क) र्वश्चत्तर् समानीकरर् अनदुान 112000000.00  

 

शेर्र लगानी   

 

ख) सशिा अनदुान 191629000.00  

 

अन्र् लगानी   

 

ग) समपूरक अनदुान 13300000.00  ५ धरौटी र्फिाा  17977451.49 

 

घ) र्वशेष अनदुान 28500000.00  ६ जनश्रमदान र्फिाा   

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान  40447940.00 ७ कोष र्फिाा   

 

क) र्वश्चत्तर् समानीकरर् अनदुान 10354000.00  ८ मौज्दाि   

 

ख) सशिा अनदुान 11093940.00  

 

क) बैँक मौज्दाि  843586.80 

 

ग) समपरुक अनदुान 15000000.00  

 

ख) नगद मौज्दाि   

 

घ) र्वशेष अनदुान 4000000.00  ९ शसिा अनदुान र्फिाा  11347409.00 

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त  0.00 १० गि बषाको बढी अल्र्ा  0.00 

६ अन्र्  2500000.00 ११ जनश्रमदान मौज्दाि  0.00 

 

क) क्षेरीर् शहरी र्वकास र्ोजना   १२ धरौट मौज्दाि  १3304731.51 

 

ख) सडक बोडा नेपाल   १३ कोष खािाको मौज्दाि   

 

ग) पर्ाटन बोडा नेपाल 2500000.00  

  

  

 

घ) एन एन एस डब्ल ुए   

  

  

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर्  0.00 

  

  

८ जनसहभातगिा (नगद)  0.00 

  

  

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त  177767045.00 

  

  

१० प्रदेश र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त रकम  94055050.00     

११ धरौटी आर्  31282183.00     

12 
लगानीको साँवा र्फिाा   

  

  

१3 अन्र् र्वर्वध आर्   

  

  

 

जम्मा  828445494.58 

 

जम्मा  828445494.58 
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द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 लेखापररक्षर्को क्रममा असलुी : ७०¸२२¸४८३।०० भएको छ ।  

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेश्चख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स 
सम्बन्धमा देश्चखएका व्र्होरा देहार् बमोश्चजम छन ्

 स्थानीर् िहले संश्चचि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संश्चचि कोषवाट भएको 
खचा स्पष्ट देश्चखने गरी खािा राखेको छैन । 

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको सश्चन्चि कोष मौज्दाि रु -५५¸४०¸५३९.८२ (मैज्दाि 
ऋर्त्मक) देश्चखएको छ ।र्स सम्बन्धमा पातलकाले स्पष्ट पानुापदाछ । 

 लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न स्ने अवस्था छैन । 

 कतिपर् सम्बश्चन्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट श्चशषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्त्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्त्मक नरहेको । 

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

 

2.  श्चजम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सश्चञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा 
भएको रकम स्पष्ट देश्चखने गरी र्हसाब राख्न े र श्चजम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु 28,59,829.49 बैक मौज्दाि ऋर्ात्मक 
कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु 1¸10¸47¸298.58 श्चजम्मेवारी सारेको देश्चखर्ो । जस अनसुार 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु ८१,८७,४६९।०९ बढी श्चजम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा 
र्र्कन गनुापने देश्चखएको रु 

 

 

 

 

८१,८७,४६९।०
९ 

3.  कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार गि वषा कट्टी गरेको धरौटी, ममाि सम्भार कोष, मूल्र् 
अतभवदृि कर, अतग्रम आर्कर, सावतधक जीवन बीमा धरौटी सापटी लागार्िको 
रु.२,७०,१९,४८८।०० को देहार् अनसुार चालखुािाबाट र पजुीगि खािाबाट र्सवषाको वार्षाक 
र्वतनर्ोजन बजेट बाट रकम खचा गरेको छ । जनु आतथाक वषामा कट्टी भएको रकम हो सोही 
आतथाक वषामा सम्बश्चन्धि खािामा दाश्चखला गनुा पनेमा चाल ुआतथाक वषाबाट खचा गना पाउने  देश्चखदैन 
। िसथा वार्षाक र्वतनर्ोश्चजि बजेट भन्दा बढी खचा गने पदातधकारीलाई श्चजम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 
िसथा गि आतथाक वषाको उल्लेश्चखि कट्टी रकम र्स वषा खचा गना तनर्मसम्मि नदेश्चखएको रु  

भौ.नं./तमति श्चशषाक र्वषर् भकु्तानी रकम रु. 
१।२०७६।६।४ पुजँीगि धरौटी सापटी र्फिाा ७४७७०००।०० 
२।२०७६।६।४ पुजँीगि र्वतभन्न कर (मू.अ कर अतग्रम कर आदी) ३२८४३१८।०० 
२।२०७६।६।४ पुजँीगि धरौटी दाश्चखला ९५१०६९०।०० 
२।२०७६।६।४ पुजँीगि ममाि सम्भार कोष ९९६२२५।०० 

 

 

 

 

 

२७०१९४८८।०
० 
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२।२०७६।६।४ पुजँीगि संश्चचि कोष  र्फिाा ९३२७२३।०० 
४।२०७६।६।९ चाल ु कमाचारी संचर् कोष, बीमा कोष, र्वतभन्न 

कर आदी 
५८१८५३१।०० 

                                                       
जम्मा 

२७०१९४८८।०० 

 
4.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोश्चजम 

स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोश्चजम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको 
देहार्बमोश्चजमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना 
गएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनपुने रु. 

तस.नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी 
बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बाकँी 

फरक 

1 संश्चन्चि कोष खािा 2437243.03 645463.24 1791779.8 
2 धरौर्ट कोष खािा 13304731.5१ 21983420.०९ -8678688।५५ 

3 
चाल ुखचा 
खािा(र्वजोर वषा) 

8859536.12 7986985.54 872550.56 

4 
पशु्चजगि खचा खािा 
(र्वजोर वषा) 

660527.76 80925.26 579602.5 

5 
स्थातनर् िथा प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोष 

2513766।०० 2619550.13 -105784.१३ 

6 
स्थातनर् िह र्वर्वध 
खचा खािा 

७१०४२७।० ७१०४२७।० ० 

जम्मा -५५¸४०¸५३९.८२  

 

5.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देश्चखएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपश्चशल वमोश्चजम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी १४ वमोश्चजमको 
ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

 कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोश्चजम मध्र्कालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोश्चजमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  
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 स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीर् राजश्व 
परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा 
सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

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

 पातलकाले श्चजन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क श्चजन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी 
वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

 वडा कार्ाालर्मा रहेका श्चजन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल श्चजन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

 श्चजन्सी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

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

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

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

 सावाजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ७ र ८ खररद अनसुार गरुुर्ोजना र 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमोश्चजम आतथाक वषा शरुु हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िो्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

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

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनसुार सावाजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगना स्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

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

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

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेश्चक्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा अतधकांशिः 
पालना भएको पाईएन। 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
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 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको ८९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४५ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा ३ अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेश्चखि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न श्चस्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् 
गरेको पाईएन । 

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

 तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमोश्चजम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी रु 
१¸७९¸३४¸७४७।८६ िलब खचा लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा 
ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

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

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

6.  सम्पश्चत्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पश्चत्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पश्चत्तको अतभलेख 
िथा श्चजन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पश्चत्तको अतभलेख िथा श्चजन्सी लगि िर्ार नगरेको, 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु श्चजम्मेवारी 
सारेको पाईएन । र्सरी श्चजन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा श्चजन्सी मालसामानहरु हराउने र  

र्हनातमना हनु स्ने हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बश्चन्धि श्चजन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई श्चजन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

 

  बजेट िथा कार्ाक्रम   

7.  बजेट पेश, पाररि र अश्चख्िर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अश्चख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री  तगिा नेपालीले तमति २०७६। ०३।१८ । गिे रु ६८ करोड २२ 
लाख  ३ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।३।२३ मा पाररि भएको छ । 
र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।०४।०३ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा 
गने अश्चख्िर्ारी प्रदान गरेको देश्चखन्छ ।  

 

8.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोश्चजम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको  
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो बषा रु 54 लाख 78 हजार अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम कार्ापातलकाको 
तमति 2076।03।23 को तनर्ार्बाट चालिुफा  भौपरर आउने चाल ुशीषाकमा रु 2400000 र 
पजुीगििफा   भौपरर आउने पशु्चजगि  शीषाकमा रु 3078000बजेट व्र्वस्था गरी खचा गरेको छ । 
बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

9.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोश्चजम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनु े रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्रथतमर्ककरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गररस्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् 
िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा 
सम्बश्चन्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

10.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति 
गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ा.क्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

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

 

11.  गि बषाको दार्र्त्व - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४०(७) बमोश्चजम चाल ुबषाको 
बजेटले नखाम्ने गरी खचा गना नहनुे र खचा भएको अबस्थामा कार्ाालर् प्रमखु र सम्बश्चन्धि कोष िथा 
लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट श्रावर् १५ गिेतभर भकु्तानी बाँकीको तबबरर् प्रमार्ीि गरी राख्नपुने 
व्र्बस्था छ । स्थानीर् िहले २०७५।७६ मा तबतभन्न संस्था, उपभोक्ता सतमति, फमाहरुलाई रु. 
3¸37¸17¸299.23 भकु्तानी ददन बाँकी रहेको तबबरर् राखी कार्ाालर् प्रमखुबाट प्रमार्ीि गराएको 
आधारमा र्ो बषा (२०७६।७७) को बजेटमा गि बषाको भकु्तानीको लातग बजेट व्र्बस्था नगरेको 
अबस्थामा समेि उक्त रकम भकु्तानी गरेको पाइर्ो । बार्षाक बजेटले नखाम्ने गरी र्ोजना एवं 
कार्ाक्रमको लातग सम्झौिा गरेको कारर् तनकै ठुलो रकम भकु्तानी ददन बाँकी रहेको देश्चखएकोले 
बार्षाक बजेटले बहबुषीर् कार्ाक्रम स्वीकृि गरेको अबस्थामा बाहेक र्स प्रकारको दार्र्त्व तसजनाा 
हनु ेगरी खचा नगना व्र्बस्था तमलाउन ुपदाछ ।  

 

12.  चौमातसक पूजँीगि खचाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोश्चजम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोश्चजम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
कार्ालक्ष्र् िथा कर्ाक्रम बमोश्चजम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ 
। कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको श्चस्थति देहार् बमोश्चजम छ । 
वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देश्चखएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  
क्र. बजेट कुल खचा चौमातसक खचा 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

स. उपश्चशषाक 

प्रथम चौमातसक दोस्रोचौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

 चाल ु
खचािफा  

491069.6
2 

110131.76 35860.46 345077.39 215078.20 

 पूशँ्चजगि 
खचािफा  

293902.6
8 

40917.35 43448.97 209536.34 120906.78 

  जम्मा 784972.3
1 

151049.12 79309.44 554613.74 335984.98 

  प्रतिशि 100 19.24 10.10 71.00 42.80 

 पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु784972316.22 तनकासा भएकोमा प्रथम 
चौमातसकमा रु. 151049125.63 अथााि 19.24 प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा रु 
79309446.74 अथााि 10.10 प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु 554613744  अथााि 
71.00 प्रतिशि खचा गरेको देश्चखएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु335984985 
अथााि 42.80 प्रतिशि खचा देश्चखनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देश्चखएकाले सन्ितुलि खचा 
ब्र्वस्थापन भएको देश्चखएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ । 

13.  क्षरेगि बजेट र खचाको श्चस्थतिः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको श्चस्थति देहार्अनसुार रहेको देश्चखन्छ । 

क्र.
स 

क्षरे बजेट खचा 
खचा प्रतिशि 

जम्मा खचाको 
िलुनामा 

१ आतथाक र्वकास 49067788 36905793 7.42 

२ पूवााधार र्वकास 243887108 107827430 21.7 

३ सामाश्चजक र्वकास 317848885 232246707 46.73 

४ बािावरर् िथा  
सशुासन 

8344239 7692545 1.54 

5 अन्र् कार्ाालर् 
संचालन िथा 
प्रशासतनक 

138342980 112290933 22.6 

जम्मा 757491000 496963409 100 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  सामाश्चजक र्वकासमा सबैभन्दा बढी 
46.73 प्रतिशि र वािावरर् िथा सशुासन मा सबै भन्दा घटीमा  1.54 प्रतिशि रहेको छ । 

 

14.  खचा तबश्लषेर्ः पातलकाले र्सबषा कुल आश्चन्िरक आर्बाट रु  47103396 राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु७३९०१२६१७ समेि रु 786116013 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 
491069635.38 र पूशँ्चजगि िफा  रु 293902680.4 र तबश्चत्तर् ब्र्बस्था िफा  रु शनु्र् समेि 
रु ७८४९७२३१५।७८ खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 6.00 प्रतिशि 
रहेको छ । र्सबषा पदातधकारी सतबधामा रु 1545411।०० खचा भएको छ जनु आन्िररक 
आर्को 3.3 प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकमबाट  62.47 प्रतिशि चाल ुर 37.४४ प्रतिशिमार पूशँ्चजगि तनमाार्मा खचा भएको देश्चखन्छ । 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ 
खचा गरेको देश्चखन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गररनपुदाछ । 

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

कार्ाक्रम/र्ोजना कुल कार्ाक्रम 

वार्षाक प्रगति श्चस्थिी 

शून्र् प्रगिी 
२५%सम्म 

प्रगति 

५०% सम्म 
प्रगति 

७५% सम्म प्रगति 

कार्ाक्रम संख्र्ा 222 

 

0 2 19 195 

 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

16.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोश्चजम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि 89 दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 44 
जना पदपूिी भएको देश्चखन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका 
दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका प्रशासकीर् अतधकृि, इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि 45 
पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोश्चजम जनशश्चक्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, 

सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको श्चस्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु 
र्थाश्र् तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

17.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न  पदमा 22 जना कमाचारीहरु करारमा 
राश्चख रु 9300070 खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोश्चजम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी 
चालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इले्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेश्चखि पद वाहेकको 
र्वतभन्न  पदमा 51 जना करार तनर्शु्चक्त गरी बषाभरीमा रु 1¸04¸23¸310।०० भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि ददखएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

10423310।
०० 

18.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि न्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोश्चजम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैश्चक्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि न्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि न्साङ्कन गरेको  देश्चखएन । स्थानीर् िहका हरेक 
प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र 
अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा राश्चखएका र्ोजना, बजेट, 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उश्चचि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

19.  वडा सश्चचवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा 
भतूमका रहेका वडा सश्चचवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोश्चजम छ । ररक्त पदहरुको 
पदपूतिा गनुापदाछ । 

वडा संख्र्ा वड सश्चचवको दरबन्दी वडा सश्चचवको पदपूतिा ररक्त वडा सश्चचव 

14 14 10 4  

 

20.  सेवाप्रवाहको श्चस्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार 
तनर्म, तनदेश्चशका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन स्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा 
ऐन, ३ वटा तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरन्सा दिाा पास 18 

पश्चिकरर्िफा   

जन्मदिाा 1735 

मतृ्र्दुिाा 119 

बसाईसराई दिाा 76 

र्ववाह दिाा 296 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा 7 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 0 

कालोपरे सडक ममाि 0 

ग्राभेल सडक तनमाार् 0 

ग्राभेल सडक ममाि 0 

कच्ची सडक 233.5 की.मी. 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पश्चिकरर् 
बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देश्चखएन । 

 

21.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोश्चजम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट 
गरर प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना 
२०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट 
भएका र लागि प्रभावी हनुे र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका 
र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  

रु १ लाख 
सम्म 

रु १ लाख 
देश्चख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेश्चख 
५ लाखसम्मका 

रु ५लाख देश्चख 
१० लाखसम्मका 

रु १० 
लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

18 28 46 33 47 172 

 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा रु 1  लाख देश्चख 10 लाख भन्दा बढी  सम्मका जम्मा 
172 वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा मतुनका मार 18 वटा र्ोजनाहरु रहेका छन ्
। त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशश्चक्त वषै भरर र्ोजना 
व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृश्चत्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

नहनु ेिथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 
  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

22.  कानून र सञ्चालन श्चस्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेश्चशका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन स्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 14 वटा ऐन, 13 वटा तनर्मावली, 50 कार्ार्वतध  
तनदेश्चशका 27 लगार्ि 104 वटा काननु तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । साथै पातलकाले 
104 वटा कानूनहरु तनमाार् गरी सभा।कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन सबै कानूनहरु राजपरमा 
प्रकाशन गरेको छ । िसथा उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

23.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देश्चख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउन बाकी 13 र र्ो बषा थप भएको 33 गरी कुल 46 र्ववाद दिाा भएकोमा 6 वटा 
मार फछ्र्र्ौट भई 40 बाँकी देश्चखन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

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

 

25.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं 
आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वश्चस्थि गराउन आश्चन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने 
व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा 
गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वश्चस्थि भई र्वत्तीर् जोश्चखम वढ्ने संभावना रहन्छ । िसथा 
र्स नगरपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् 
जोश्चखम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

  पदातधकारी सरु्वधा  

26.  पदातधकारी सरु्वधा – कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवााश्चचि भई 
अनसूुची–१ बमोश्चजम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको 
तमति देश्चख मातसक सरु्वधा पाउन ेव्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ 
कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गररएको छ । जसअनसुार कर्ााली प्रदेश 
सरकारले प्रभम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा 
सम्बन्धी ऐनको अनूसूश्चच १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्ने देश्चखन्छ । 
जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देश्चखदैन । िर 
पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा तनम्नानसुार रु१४¸५२¸०००।०० खचा लेखेको 
असलु गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४५२०००।०
० 
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क्र स प्रमखु उपप्रमखु 

वडा 
अध्र्क्ष 

कार्ापातलकाका सदस्र् ८ 
जना 

सभाका सदस्र् 
४९ जना जम्मा ७३ जना 

१ ६८००० ६०००० ५६०००० १७६००० ५८८००० १४५२००० 

 

 

27.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा िथा नगरसभाका 
सदस्र्ले पाउन े सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोश्चजम हनुे ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली प्रदेश 
संसदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ 
। उक्त ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट देहार् बमोश्चजम रु 1545411 सरु्वधा वापि 
भकु्तानी भएको छ । 

तस.नं र्ववरर् 

प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष 
14 जना 

कार्ापातलका 
सदस्र् 8 
जना 

सभाका 
सदस्र् 49 

जना 
जम्मा 773 

१ बैठक भत्ता 15000 15000 230600 54000 256000 570600 

२ र्ािार्ाि खचा   3400 2000 2000 7400 

३ पसु्िक,परीका 
ईन्टरनेट 

4000 3000 28000 
  35000 

४ अतितथ सत्कार 486995 
  12000 

 498995 

५ अनगुमन भत्ता 433416 
    433416 

 जम्मा 939411 18000 262000 68000 
 15¸45¸411।००  

 

28.  वैदेश्चशक भ्रमर् — दैतनक भ्रमर् भत्ता तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३(५) अनसुार अन्र्र जनुसकैु 
कुरा लेश्चखएको भए पतन पदातधकारी वा कमाचारीले र्वदेश भ्रमर् गनुापदाा नेपाल सरकार मश्चन्रपररषदले 
तनर्ार् गनुापदाछ । र्स पातलकाका देहाएका पदातधकारी िथा कमाचारीहरुको बैदेश्चशक भ्रमर्मा 
रु.६००,०००।०० खचा भएको देश्चखन्छ । 

 

तस.नं. बैदेश्चशक भ्रमर्मा जानकेो पद र नाम भ्रमर् गरेको देश भकु्तानी रकम 

1 नगर प्रमखु गोखा बहादरु के.सी श्चचन 298000 

2 मेकातनकल इश्चन्जतनर्र उत्तम र्व.सी. श्चचन 151000 

3 मेकातनकल इश्चन्जतनर्र र्वजर् शाह श्चचन 151000 

जम्मा 600000।०० 

र्सरी वैदेश्चशक भ्रमार्मा खटाउँदा तनर्ममा उश्चल्लश्चखि व्र्वस्थाअनसुार नेपाल सरकारको स्वीकृि 
तलएको देश्चखएन । 

 

29.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोश्चजम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औश्चचत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु 9¸98¸588।०० खचा गरेको छ । 

 

30.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देश्चखंदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा  रु 14,55,000।०० आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा 
खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

  अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

31.  ऋर्ः पातलकाले र्स आतथाक वषामा तनम्न श्चशषाकहरुमा र्वद्यातथहरुलाई उच्च िहको श्चशक्षा हातसल 
गना सहकारी माफा ि ऋर् प्रवाह गरेको छ । उक्त ऋर्को सम्बन्धमा ऋर् र्हसाव पेश हनु आएन 
। गि र्वगि मा पतन र्स प्रकारको ऋर् प्रवाह गरेकोमा सो समेि र्ववरर् पेश गनुाप्रदाछ । 

ऋर्ीको नाम अध्र्र्नको र्वषर् ऋर् रकम 
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गोर्वन्द के सी पाइलट ५०००००।०० 

लतलि भण्डारी पाइलट ५०००००।०० 

 
32.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ र्विरर्मखुी 

खचालाई तनर्न्रर् गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीर् पूवााधार र्वकास िथा 
दीघाकालीन पजुी तनमाार् हनुे कार्ामा खचा गनुापदाछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थार्पि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबाजतनक रुपमा 
तनशलु्क वा न्र्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउन ेसतुनश्चिि हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वषा 
देहार्अनसुारका २ नाफामूलक संस्थाको कार्ाालर् व्र्वस्थापन खचामा लातग रु.१,७४,०८,०००।०० 
अनदुान उपलब्ध गराएको छन । िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोश्चजम सेबा प्रबाह हनुे सतुनश्चिि छैन । 

तस.नं. अनदुान पाउन ेसंस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

१ कर्ाली र्टम्बर क.ली. मेश्चशन खररद 2343000 

२ कर्ाली वेवरेज इनडश्चस्िज प्रा.ली. जसु मेश्चशन र कोल्ड स्टोर 
सामान 

15065000 

जम्मा 1,74,08,000।०० 

र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

33.  पूजँीगि बजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचा – पूजँी सजृना नहनु ेखालका र्विरर्मूखी खचालाई तनरुत्सार्हि गदै स्थानीर् 
िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको तनमाार् हनुे एवम ् उपर्ोतगिा तसजाना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा 
कार्ाान्वर्न गनुापने कार्ाक्रम छनौट गरी पूजँीगि शीषाकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग 
गनुापदाछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पूजँी तनमाार्मा सहर्ोग नरहन,े उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका 
खचालाई र्वतभन्न संघ संस्था, समूह, ्लव लगार्िलाई कार्ाक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूजँीगि शीषाकबाट 
रु.९,३१,१९५।०० भकु्तानी ददएको पाईर्ो । 

तस.नं. भकु्तानी पाउन ेसंस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

१ राजपु्रसाद थारु इस्काभेटर अपरेटर भत्ता 188600 

२ र्ोजना िथा प्रार्वतधक कमाचारी अनगुमन िथा र्फल्ड भत्ता 405135 

३ रत्न पररवार  उपभोक्ता सतमति अतभमशु्चखकरर् िातलम 337460 

जम्मा 9,31,195 

र्स्िो खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

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

कुल तनमाार् 
खचा 

सोझै खररद तसलबन्दी दरभाउपर बोलपर 

िेश्रो चौमातसकमा 
व्र्वस्था भएको 

संख्र्ा 
रकम 
हजारमा 

संख्र्ा 
रकम 
हजारमा 

सं
ख्र्ा 

रकम हजारमा संख्र्ा 
रकम 
हजारमा 

४३१०२५।४ ५ २६६७६ ४ १६६१।१ ४३ ३२६४७८.३ ३ ७६२१० 

 

 

35.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोश्चजमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु 29¸39¸02¸680.40 पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ । िर 
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पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोश्चजम बार्षाक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देश्चखर्ो । अिः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोश्चजम 
खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वश्चस्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

36.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् 
मन्रालर्को पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन 
खररद गनुा पदाछ । अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेश्चशका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग 
सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार 
पातलकाले 1 थान दईु पांगेर् सवारर साधन खररदमा रु 245000 िथा 1 थान चार पांग्र ेसवारी 
साधन खररदमा रु 3745000 बजेटबाट खचा गरेको छ । 

तस.नं सवारी साधन संख्र्ा रकम 

१ मोटरसाइकल १ 245000 

२ कार/जीप 1 3745000 

जम्मा 2 3990000  

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

37.  आर्को अनमुानः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना स्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, 
सेवा शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु 3¸50¸00¸000।०० प्राप्त हनु ेप्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु 3¸68¸49¸568.23 अथााि अनमुान भन्दा  5.30 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त 
गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान 
बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क देश्चखएको छ । 

 

38.  आन्िररक आर्ः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोश्चजम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना स्ने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को श्चस्थति देहार् बमोश्चजम छ । 

केश्चन्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

78¸49¸72¸316.22 3¸68¸49¸568.23 ४।७० 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा ४।७० प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देश्चखन्छ ।   

 

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

आर् शीषाक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पश्चत्त कर र 
घरजग्गा कर 

1000000 796716 २।१७ 

घरजग्गा वहाल कर 500000 2437861 ६।६२ 

व्र्वसार् कर 1000000 813290 २।२३ 
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वहाल र्वरौटी शलु्क 50000 62550 ०।१७ 

तबतबध ३२४५०००० ३२७३९१५१।२३ ८८।८५ 
जम्मा ३5००0000।०० ३६८४९५६८।२३ १०० 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वश्चस्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उश्चल्लश्चखि असलुी र्थाथा मान्न स्न ेअवस्था देश्चखएन 
।िसथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

40.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने 
श्चजम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउन ेगरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देश्चखएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल 
जडान गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्श्चक्तहरुले छुटै्ट 
रतसद छपाउन ेजोश्चखम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ 
। अिः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि 
ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देश्चखर्ो । 

 

41.  राजश्व दाश्चखला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोश्चजम श्चजम्मेवार 
व्र्श्चक्तले आफ्नो श्चजम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दाश्चखला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दाश्चखला नगरेमा सम्वश्चन्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दाश्चखला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दाश्चखला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोश्चजम 
तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन स्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि  वडाले पातलका प्राप्त 
गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दाश्चखला गरेको छैन । 
र्सरी र्ढला हनु ेगरी राजश्व रकम बैक दाश्चखला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना 
रकम असलु गनुापने देश्चखन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व 
रकम र बैकमा दाश्चखला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.1.  कम दाश्चखलाः  तनम्न वडा िथा पातलकाले उठेको राजश्व भन्दा कम राजश्व दाश्चखला गरेको 
देश्चखएकोले दाश्चखला गनाबांकी राजश्व सम्बश्चन्धिबाट असूल गरर  आतथाक कार्ा तबतध तनर्मावली 
२०६४ को तनर्म ९ (६) अनसुारको जररवाना समेि असूल गरर संचर् कोषमा दाश्चखला गनुापने रु  
तस न वडा नं दाश्चखला गनुा पने रकम खाश्चखला रकम घर्ट दाश्चखला 

1.  ५ 233242.00 230439.00 2803.00 

2.  ६ 325202.00 300001.00 25201.00 

3.  ७ 210505.00 194803.00 15702.00 

4.  ८ 218084.00 207118.00 10896.00 

 १३ 135319.00 127788.00 8631.00 

5.  ९ 981637.00 926890.00 54747.00 

6.  ३ 185927.00 95100.00 90827.00 

जम्माः 208807.00 

वडा नं ४ को राजश्वको आम्दानी र्ववरर् पेश नभएकोले कार्ाालर्ले छानर्वन गरर  
प्रतिवेदन पेश गनुा पने । 

 

 

208807.00 
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42.  सवारी कर : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोश्चजम सवारी दिाा िथा वार्षाक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउन ेसबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोश्चजम सवारी कर उठाउने उल्लेख भएकोमा र्स बषाको आम्दातन रु ८७,३०० 
रहेको छ । हरेक वषा दिाा हनुे सवारीको अतभलेख राखी कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफा  
सम्वश्चन्धि तनकार्को ध्र्ान जान ुपदाछ । 

 

43.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्श्चक्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा 
पातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि रु 8,13,290।०० कर संकलन गरेकोमा 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छ्रन । जसबाट पातलकाले 
संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा मन्न स्ने अवस्था छ्रन । िसथा पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर 
सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

  उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  

44.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 
सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँच गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी 
गनुापने ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि 
अनमुान र वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देश्चखन्छ । लागि 
अनमुान बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देश्चखएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा 
आश्वस्ि हनु स्न ेअवस्था देश्चखएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न 
गनुापने तमति र कार्ा सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इश्चन्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुार तबलमा खलुाउनपुने 
िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा 
सम्पन्न भए/नभएको र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इश्चन्जतनर्ररङ नम्र्स अनसुारको 
उपभोक्ता सतमतिको तबल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

 

45.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद 
लागि सहभातगिा जटु्न े आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा 
सहभातगिा वापिको रकम सम्बश्चन्धि स्थानीर् िहको खािामा दाश्चखला गरी सो को भौचर प्राप्त 
भएपतछ मार उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापने गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि 
सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार गरेको देश्चखएन ् । अिः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ । 

 

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

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

१०।२०७६।६।१४ आठतबसकोट र्टम्बर भवन  
उपभोक्ता सतमति 

काठ उद्योग भवन   ६४,३८,४५०।०० 

४।२०७७।२।२० कोरोना आइसोलेशन अस्पिाल अस्पिाल भवन  ९९,४९,३९८।०० 
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तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   

47.  श्चशक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 
श्चशक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ६२ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको श्चशक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संख्र्ा 
तनम्नानसुार रहेको देश्चखन्छ ।  

तस.नं. 
आठर्वसकोट 
नगरपातलकाका 

सामदुार्हक र्वद्यालर् 

श्चशक्षक दरबन्दी पदपूतिा 
पदपूतिा 
मध्रे् 
करार 

र्वद्याथी संख्र्ा 

१ 62 414 392 211 12369 

दरबन्दी बमोश्चजम श्चशक्षक पदपूतिा गनुापदाछ । 

 

48.  समानीकरर् अनदुानबाट श्चशक्षकको िलब भत्ता – अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दी तभरका श्चशक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान 
उपलब्ध गराउन ेव्र्वस्था छ । सार्वकको श्चजल्ला श्चशक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा 
रहेका र कुनै पतन दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई श्चशक्षक व्र्वस्थापन 
गने गरी शैश्चक्षक सर २०७६ का लातग सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
स्वीकृि दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेश्चख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता 
व्र्होरेका श्चशक्षकलाई र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट रु 3¸22¸30¸972.64 िलब भत्ता भकु्तानी 
गरेको पाईर्ो । 

 

49.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रर्क्रर्ावेगर रु.४४१५६१३।८० का औषतध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देश्चखएको 
व्र्होराहरु श्चन्नानसुार छनः 

 

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

 

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

 

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

 

49.4.  औषतधको श्चजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र श्चजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्न े
गरी व्र्वश्चस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

49.5.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दाश्चखला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख 
राख्न,े िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु श्चजम्मेवारी श्चजन्सी अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 
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50.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्श्चक्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री 
रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेश्चशका, २०७५ को दफा २(१) बमोश्चजम नगरपातलकाले बेरोजगारको 
िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमर्ककरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, 
कामका लातग रोजगार कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले 
बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक गरेको छैन/बेरोजगारको सूश्चचमा समावेशलाई प्रथतमर्ककरर् गरेको 
छैन । कामका लागी रोजगार कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लातग तनदेश्चशकामा उल्लेश्चखि व्र्वस्थाहरुको 
पालना नगरी र्ोजनाको छनौट अगावै औजार खररद भएको, खररद भएको औजारहरुको श्चजन्सी 
दाश्चखला नभएको, अत्र्ातधक संख्र्ामा र्ोजना छनौट भएको, पूवााधार एवम ् अन्र् र्वकास तनमाार्का 
लातग अतधकाँश र्ोजना छनौट नभई, अनतु्पादनमलुक कार्ा गराउने गरी र्ोजना छनौट भएका छन ्। 
साथै श्रतमकको संख्र्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उद्देश्र् अनरुुप लक्ष्र् हाँतसल गने गरी 
कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा सडक नाला, 
मोटर बाटो, इनार, प्रतिक्षालर् तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा ३२४ 
जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.६६,८९,०००।०० खचा गरेको छ । लश्चक्षि वगालाई १ 
ददनदेश्चख ९० ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि 
खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट लश्चक्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको 
दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देश्चखंदैन । 

 

 समानीकरर् पूशँ्चजगििफा   

51.  सोझै खररद – सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोश्चजम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद 
गनुापने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm 

गना सर्कन,े रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा 
सीमाभन्दा बढीको खररद गना नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना 
नहनु ेउल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाा 
प्रतिस्पधाात्मक र्वतध वेगर रु.२९,३९,०२,६८०।०० को सोझै खररद गरेको देश्चखर्ो । 

 

52.  परामशा सेवा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 
जनशश्चक्तबाट नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान 
िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्अनसुारका 
परामशा सेवाको खररदमा प्रतिस्पधाा बाहेक सोभैm खररद गरी रु.९,१६,९९५।०० खचा लेखेका छन ्। 
पातलकाले स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्न े िथा दीधाकालीन पजुी तनमाार् हनु े मागमा आधाररि 
आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशश्चक्तबाट हनु नस्ने कार्ाको लातग 
प्रतिस्पधााको माध्र्मले परामशा सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देश्चखएन । 

 
कार्ा र्ववरर् परामशादािा खचा रकम 

खारा स्र्ाला ओख्ले सडक आइ.इ ्र्ानभास इश्चन्जतनर्रङ कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. 489855 

बसेरा खदी सडक तडर्पआर  र्व आर एस इश्चन्जतनर्ररङ सोलसुन प्रा.ली. 427140 

जम्मा: ९१६९९५।०० 

 

53.  कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कश्चन्टन्जेन्सी खचा समावेस 
गना सर्कन ेर  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
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पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने 
ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 5 
प्रतिशि का दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा 
कन्टीन्जेन्सी बापि रु 83,97,230।०० कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको 
कार्ाक्रमगि कश्चन्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

54.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उश्चल्लश्चखि कानूनी 
व्र्वस्था बमोश्चजम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार 
गरेको पाइएन । कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकिा ड्रइङ तडजाइन 
वा स्पेतसर्फकेशन बमोश्चजम भए नभएको र्र्कन हनु स्ने अवस्था ददखएन । 

 

55.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोश्चजम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामाश्चजक परीक्षर् 
अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोश्चजमको कार्ा भएको पाइएन 
। सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदाश्चशिाको प्रबद्र्धन गने 
कार्ामा बाधा पने देश्चखन्छ । पातलकाले र्स  आ व मा २ पटक सामाश्चजक परीक्षर् गरेको छ । 
जसमा रु ७¸५०¸०००।० खचा भएको छ ।  

 

56.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक 
कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोश्चजमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 

 
कार्ा र्ववरर् परामशादािा स्वीकृि रकम खचा रकम 

अध्र्र्नबाट तनधाारर् 
भएको आर्ोजनाको लागि 

खारा स्र्ाला ओख्ले सडक 
आइ.इ 

्र्ानभास इश्चन्जतनर्रङ 
कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. 

489855 489855 97785909.9 

रातड जाजरकोट पलु 
तडर्पआर 

तसिारा इश्चन्जतनर्ररङ घर 
जे/भी 

847500 ० 234147102 

प्राङगारीक तमसन 
कार्ाक्रम वडा न.4 र 
5काश्चन्जरोवा एग्रो 
कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. 

काश्चन्जरोवा एग्रो 
कन्सल्टेन्सी प्रा.ली 

4987413 ० 29300000 

र्हमालर् मा.र्व.खदद, 
र्हमालर् 
मा.र्व.दाजे,बालकल्र्ार् 
मा.र्व.रातड,ज्ञानोदर् 
मा.र्व.चौिारा,आदाश 
मा.र्व.र्पपलचौर,ददपजोति 
मा.र्व.राडी, 

मनुलाइट/ददप/एभरसेफ 
जे/तभ 

1582000 1582000 1196902000 

नगरपातलकाको प्रशासकीर् 
भवन र 14 वटा वडा  
भवनको तडर्पआर 

तसिारा इश्चन्जतनर्ररङको 
घर जे/तभ 1243000 1243000 190586193.4 
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बसेरा खदी सडक 
तडर्पआर 

 र्व आर एस 
इश्चन्जतनर्ररङ सोलसुन 
प्रा.ली. 

427140 427140 48179333.7 

झ्र्ारमखोला िािोपानी 
खानेपानी तडर्पआर 

घन्टेश्ररी इश्चन्जतनर्ररङ 
सोखसुन 961967.4 961967.4  

26855335 

आ न पा को तडश्चजटल 
प्रोफाइल तनमाार् 

कन्सना सेन्टर फररुरल 
र्थु मतुसकोट 1297805  1297805 

जम्मा: 11836680.4 4703962.4 1655740195.1 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्न ेखचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोश्चजमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देश्चखएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा पातलकाको प्रार्वतधक 
जनशश्चक्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा पातलकाको प्रार्वतधक 
जनशश्चक्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको समेि नदेश्चखएकोले खचाको साथाकिा समेि देश्चखएन । 

 

57.  गरु्स्िर परीक्षर् - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेश्चखि प्रार्वतधक स्पेश्चशर्फकेसन र गरु्स्िर 
वमोश्चजम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनु े सामानको 
गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । केही उदाहरर् देहार् बमोश्चजम छन ्।   

तस.नं तनमाार् कामको र्ववरर् लागि अनमुान सम्झौिा रकम 

१ खारा ओख्ले सडक तनमाार् 97785908.9 64301222 

२ नगर हश्चस्पटल िथा चमेना गहृ भवन 
तनमाार् 

64351684 62659176 

३ तसचाइ िथा खानेपानी र्विरर् फेज ए 50140299.65 25550357 

४ खदद स्र्ाला सडक तनमाार् 37721169.89 29380840.48 

५ सर्हद स्मिृी मा.र्व भवन तनमाार्( दइु िले 
दश कोठे) 

36666084.85 29337467.91 

६ सर्हद स्मिृी मा.र्व भवन तनमाार्( 
प्रशासकीर् बल्क) 

36265813.38 28847236.9 

७ तसचाइ िथा खानेपानी र्विरर् फेज बी 35802554.01 31997026.06 

८ श्री र्हमालर् मा.र्व.भवन तनमाार् खदद 11674300.82 9856169.22 

९ श्री कातलका मा.र्व. भवन तनमाार् 
सनु्दरपानी 

16604669.61 7943121.03 

१० नेपाल रािीर् मा.र्व. भवन तनमाार् ठूली 
बाखुा 

10029466.53 8039744.38 

 

 

 समानीकरर् चालिुफा   

58.  भ्रमर् खचा : भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोश्चजम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा  
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पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देश्चखएका व्र्होराहरु देहार् बमोश्चजम छन ्.  

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

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

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

 कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बश्चन्धि नगर/गाँउपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

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

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

59.  डोजर, लोडर, ए्साभेटर ममाि : पातलकामा रहेको  डोजर, लोडर र ए्साभेटरको ममाि िथा 
ईन्धनमा र्ो साल कार्ाालर्ले रु 32,98,279।०० खचा गरेकोमा उक्त डोजर, लोडर र ए्साभेटर 
भाडामा लगाएबापि कार्ाालर्ले रु 75,00,000।०० मार आम्दानी गरेको छ भन े पातलकािारा 
संचातलि र्ोजनामा समेि र्सको प्रर्ोग भएको पाईएन । कार्ाालर्ले उपलब्ध मेश्चशनरीको अतधकिम 
प्रर्ोग गने एवम ्सरकारी रकम लगानीको उश्चचि प्रतिफल प्राप्त हनुे गरर प्रर्ोग गना जरुरी छ । 

तस.नं मेश्चशनरी संख्र्ा 
ममाि िथा ईन्धन 

रकम 

आम्दानी रकम 

१ व्र्ाकुलोडर  1 1735950 2500000 

२ ए्साभेटर 1 1053101 3500000 

३ अन्र् 3 509228 1500000 

 जम्मा 5 32,98,279 75,00,000 

 

 

60.  सरकारी िथ सावाजतनक जग्गा संरक्षर्  ,उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन ¸ 
२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क 
िथा सावाजतनक सम्पतिको रेखदेख ¸ ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ । र्स सम्बन्धमा 
तनम्ननसुार देश्चखएको छः 

 

60.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पतिको ममाि सम्भार एवम ् संरक्षर् गरेको\अतभलेख 
राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पतिको रेखदेख ममाि सम्भार एवम ् संरक्षर् 

गना गराउन अतभलेख राख्नपुदाछ । 

 

61.  अन्र् संस्थाः  सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१) मा एक करोड 
रुपैंर्ासम्मको काम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूहबाट गराउन सर्कने व्र्वस्था छ । 
सावाजतनक खररद ऐन ,२०६४ को दफा ८ १क५ मा मालसामान, तनमांर् कारं् वा अन्र् सेवा खररद 
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गनुापने उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाइं सहभागी गराएर गना सर्कने उल्लेख छ । खररद 
गदाा पालन गनुापने प्रकृर्ा सम्बन्धमा साबंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 
तबतभन्न व्र्बस्था उल्लेख छ । नगरपातलकाले सोही ऐनले िोकेकै खररद तबतध अन्िंगि 
नगरपातलकामा दिां भइं आन्िररक राजश्व कार्ांलर्मा समेि दिां भएका श्रम सहकारी सं |स्थालाइं 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार् सरह मान्र्िा ददइं प्रतिस्पधां बेगर काम गराएको र्ववरर्मा 
पेश भएको छ । साबंजतनक खररद ऐनको दफा ८ -१क_ मा िी सस्थालाइं उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार् सरह मान्र्िा ददइं तबना प्रतिस्पधा ं काम गनं पाउन े गरी थप सरु्वधा ददएको 
देश्चखदैन । काननुले उपभोक्ता सतमतिको रुपमा पर्हचान नगरेको संस्थाबाट उपभोक्ता सतमतिको 
प्रर्क्रर्ा अनसुार काम गराएको उपर्कु्त देश्चखन आएको छैन । साथै सबै सहकारी संस्थाले आफ्नो 
बार्षाक आर् र्ववरर्मा पातलकाबाट तलएको रकम समावेश नगरी आन्िरीक राजश्व कार्ाालर्मा आर् 
र्ववरर् बझुाएको, समावेश गनेले पतन आंश्चशक र्ववरर् बझुाएको देश्चखएको छ ।िसथा  सहकारी 
संस्थाबाट गराएको काम तनर्म संगि नदेश्चखएको रु  

तस न सहकारी सस्थाको नाम कार्ाक्रमको नाम भकू्तानी रकम 

१ गर्िाश्चन्रक श्रम सहकारी सं |स्था तल सडक तनमाार् १३७३४५४७।०० 

२ झारमारे जलजला श्रम सहकारी सं |स्था तल भवन तनमाार् ७०३२३१२।०० 

३ जनभावना श्रम सहकारी सं |स्था तल तसतभल वका  ६६४७२५५।०० 

जम्मा २,७४१,४,११४।०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२,७४,१४,११४.

०० 

 ८०६५९४०१००१ ( आठर्वसकोट नगरपातलका चाल)ु  

62.  आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा करोवारको लेखा राख्दा प्रमाश्चर्ि र्वल 
भरपाईको आधारमा राख्न ु पने र सोही बमोश्चजम खचा लेख्नपुरने व्र्वस्था छ । देहार्को भौ.नं.र 
तमतिबाट संलग्न फाटवारीमा र्वल भरपाई वेगर रु. १,०६,३४०.०० बढी खचा लेखेको देश्चखर्ो । 
लेखापरीक्षर्को समर्मा समेि खचा प्रमाश्चर्ि गने कागजाि पेश नभएकोले  सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी 
संश्चचि कोष दाश्चखला हनुपुने रु.    

भौ.नं./तमति भकु्तानी तलनकेो नाम 
लेखेको खचा 

रु. 

र्वल भरपाईमा 
भएको रु. 

बढी खचा लेखेको 
रु. 

१५६।२०७६।८।२४ वडा नं.१४,सश्चचव,शपुा 
मल्ल 

८१,५२५.०० ५१,१६०.०० ३०,३६५.०० 

१६७।२०७६।।८।२४ वडा नं.८,कार्ाालर् 
सहार्क, कमल र्व.क 

५०,०००.०० ४१,९३५.०० ८,०६५.०० 

२१९।२०७६।९।१५ ठुलकोट श्रम सहकारी ३५,०००.०० २०,२९०.०० १४,७१०.०० 
२४३।२०७६।९।२९ तनरानजन चदारा( 

भदौपशु्चर्ामा मेला  
आर्ोजक सतमति) 

७०,०००.०० १६,८००.०० ५३,२००.०० 

जम्मा १,०६,३४०.००  

 

 

 

१,०६,३४०.०० 

63.  १२०।२०७६।१०।१७ छुट करःआर् कर ऐन२०५८ को दफा ८९ मा वैठक भत्ता वापिको 
रकम भकु्तानी गदाा श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था छ । श्चशक्षा 
संर्ोजक थलवीर ओलीलाई प्रधानाध्र्ापक  वैठक रु.२,००,००००.०० भकु्तानी गरेको संलग्न 
फाँटवारीमा १०९ जनालाई भत्ता वािि रु.१०००.०० को दरले रु.१,०९,०००.०० भकु्तानी गदाा 
तनर्मानसुार कट्टी गनुापने  पाररश्रतमक कर कट्टी रु. १६,३५०.०० नगरेकोले सम्बश्चन्धिबाट कट्टी गरी 
संश्चघर् संश्चचि कोषमा दश्चखला गनुापने रु.           

 

 

 

 

 

१६,३५०.०० 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

64.  बढी भकु्तानीः  नगरपातलकका करार श्चशक्षकहरुलाई तनम्न भौ.नं./तमतिबाट प्रथम र दोश्रो र्कस्िाको 
िलव वापिको रकम भकु्तानी गदाा िलव माग गने माग फाराममा माग भए भन्दा बढी भकु्तानी 
भएको रु. . ३,३८,०००.००   सम्बश्चन्धि र्वद्यालर्बाट असलु गरी संश्चचि कोष दाश्चखला गनुापने रु.                 

भौ नं।तमति 
र्वद्यालर्को 

नाम 

चौमातसक 
माग भएको रकम 

रु. 
भकु्तानी भएको 
रकम रु. बढी भकु्तानी रु. 

३२।२०७६।६।१४ रार्िर् 
माध्र्ातमक 
र्वद्यालर् 

प्रथम ३,७५,०००.०
०मा.र्व िफा  

६,१९,०००.०
० 

२,४४,०००.०० 

४।२०७६।१२।९ 

र्वर्वध खचा खािा 
नर्वन 
अधारभिु 
र्वद्यालर्, 
पाहाडा 

दोश्रो २,४८,०००.०
० तन.मा.र्व िफा  

३,४२,०००.०
० 

९४,०००.०० 

जम्मा ३,३८,०००।००  

 

 

३,३८,०००.०० 

65.  छुट करःआर् कर ऐन२०५८ को दफा ८८ मा सेवा कार्ामा भकु्तानी गदाा मू.अ.कर र्वजक जारी 
नगरेको सेवा प्रदार्कलाई श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ ।   
कार्ाालर्ले तनम्न भौ.नं./ तमति बाट कानून व्र्वशार्ी "कानूनी उपचार केन्द्र (३०१८२४६५७)बालाज,ु 
काठमाडौं  र श्रष्टा म्रू्श्चजक प्रा.लि.लाई सेवा तलए वापि  रु.३,३१,०००.०० भकु्तानी गदाा आर् कर 
कट्टी छुट भएकोले गरेकोले सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी संश्चघर् संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु        

भौ.नं. तमति सेवा प्रदार्कको नाम प्रदान गरेको सेवा भकु्तानी रकम रु. १५ प्रतिशिले 
हनु ेकर रु. 

१४।२०७६।६।९ 

कानूनी उपचार 
केन्द्र 

३०१८२४६५७ 

बालाज,ु काठमाडौं 

कानूनी सेवा २५,०००.०० ३,७५०.०० 

२४८।२०७६।९।२९ 

कानूनी उपचार 
केन्द्र 

३०१८२४६५७ 

बालाज,ु काठमाडौं 

कानूनी सेवा ६६,०००.०० ९,९००.०० 

८२।२०७६।७।१९ 

श्रष्टा म्रू्श्चजक 
प्रा.लि. 

६००३०२६०१ 

म्रू्श्चजक तभतडर्ो 
तनमाार् 

२,४०,००० ३६,०००.०० 

जम्मा ४९,६५०.०० 
 

 

 

 

 

४९,६५०.०० 

66.  १४३।२०७६।८।२३  प्रमार् वेगरको खचाः  नागरीकिा िथा घर जग्गा रश्चजिेसन श्चशर्वर 
सञ्चालन वापि बाबरुाम वष्टलाई रु. ५६,६००.०० भकु्तानी गरेको संलग्न फाँटवारी परीक्षर् गदाा 
नागरीकिा श्चशर्वर लगार्ि अन्र् कार्ाक्रम भएको प्रमार् संलग्न रहेको देश्चखएन । खचा पषु्टी गने 
र्वल भरपाई समेि नरहेकोले कार्ाक्रम भएको र खचा पषु्टी गने कागजाि पेश हनुपुने अन्र्था 
सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी दाश्चखला गनुापने रु.                

 

 

 

५६,६००.०० 

67.  छुट करःआर् कर ऐन२०५८ को दफा ८९ मा समान खररद वापिको रकम भकु्तानी गदाा श्रोिमा 
१.५ प्रतिशि कर कट्टी गरी दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न भौ.नं./ तमति बाट 
आठर्वसकोट नगर ्र्ाश्चन्टन (६०९२२१८३३) बाट खाजा खाना वािको  रु.२,९१,९६५.०० भकु्तानी गदाा 
कर कट्टी नगरी भकु्तानी गरेकोले सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी संश्चघर् संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.         

 

४,३८०.०० 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भौ.नं./तमति सप्लार्साको नाम भकु्तानी रकम रु. १.५ प्रतिशिले हनु े
कर रु. 

८।२०७६।।६।९ आठर्वसकोट नगर ्र्ाश्चन्टन 
६०९२२१८३३ 

२,२२,३३०.०० ३,३३५.०० 

२६२।२०७६।१०।२३ आठर्वसकोट नगर ्र्ाश्चन्टन 
६०९२२१८३३ 

६९,६३५.०० १,०४५.०० 

जम्मा     ४,३८०.००  
68.  कार्ापातलकाको तनर्ार् वेगरको भकु्तानीः उपमेर्र गीिा नेपालीलाई आवास सरु्वधाको लातग कार्ाालर्ले 

घरधनी अनन्ि बहादरु र्व.क. सँग मातसक रु.१५,०००.०० भकु्तानी गने गरी सम्झौिा गरी वार्षाक रु 
१८००००।०० भकु्तानी ददएको छ ।पदातधकारीलाई प्रदेश ऐनले िोके भन्दा बढी सरु्वधा ददन 
पाउने नदेश्चखएकोले आवास सरु्वधा वापिको रकम उपभोग गने नगर उपप्रमखुबाट कर कट्टी 
बाहेकको रकम रु १६२०००।०० असलु गरी दाश्चखला गनुापने रु। 

 

 

 

१६२०००।०० 

69.  १९७।२०७६।९।२१ र्वज्ञान प्रदशानीमा उत्कृष्ट नतिजा हातसल गने र्वद्याथीलाई भारिका र्वतभन्न 
स्थानमा अध्र्र्न भ्रमर् वापिको स.क.अ. मानबहादरु बटालाको रु.७,००,०००.०० पे.फ समेि 
रु.९,१०,७९२.०० भकु्तानी गरेको संलग्न फाँटवारी परीक्षर् गदाा तनम्नानसुार देश्चखर्ो । 

१ नगर कार्ापातलकाको २०७६।५।९ मा बसेको ३८ ओ वैठकको तनर्ार् नं. १४ मा बाल ददवस 
२०७६ को अवसरमा आर्ोश्चजि र्वज्ञान प्रदशानीमा प्रदशानीमा उत्कृष्ट नतिजा हातसल गने १० 
जना र्वद्याथी, सोही र्वद्यालर्का ५ जना श्चशक्षक र नगरपातलकाका ५ जनालाई दशैं तिहारको तबच 
अवधीमा भारिका र्वतभन्न स्थानमा अध्र्र्न/ अवलोकन भ्रमर् गराउने उल्लेख छ ।तनर्ार्मा 
कति खचा गने  उल्लेख भएको छैन । कार्ाालर्को तनर्ार् भन्दा फरक पने गरी २५ जना 
सहभागीलाई प्रतिव्र्श्चक्त रु.३६,४३२.०० को दरले रकम भकु्तानी भएको छ  । तनर्ार् भन्दा थप 
५ जनालाई प्रतिव्र्श्चक्त रु.३६,४३२.०० को दरले रकम भकु्तानी ददंदा रु.१,८२,१६०.०० थप 
व्र्र्भार पना गएको छ । 

२ समान्र्िर्ा सरकारी कोषबाट खचा गनेगरी र्वदेश भ्रमर्मा जाँदा नेपाल सरकार परराि 
मन्रालर्को स्वीकृिी तलनपुने व्र्वस्था छ ।संलग्न फाटवारीमा सम्कश्चन्धि तनकार्को स्वीकृिी 
वेगर भ्रमर् खचा लेखेकोले उक्त खचा तनर्म संगि देश्चखएन । 

३ आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा करोवारको लेखा राख्दा प्रमाश्चर्ि र्वल 
भरपाईको आधारमा राख्न ु पने र सोही बमोश्चजम खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । भारिका र्वतभन्न 
स्थानमा अध्र्र्न/ अवलोकन भ्रमर् गदाा रु.४,४१,२३२.००को मार प्रमाश्चर्ि र्वल भरपाई रहको 
छ । रु.९,१०,७९२.०० भकु्तानी गरेकोमा रु. ४,६९,५६०.०० को खचा पषु्टी गने प्रमार् संलग्न  
नदेश्चखएकोले खचा पषु्टी गने प्रमार् पेश हनुपुने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४,६९,५६०.०० 

70.  ३७९।२०७७।३।२६ समान्र्िर्ा सरकारी कोषबाट खचा गनेगरी र्वदेश भ्रमर्मा जाँदा परराि 
मन्रालर्को स्वीकृिी तलनपुने व्र्वस्था छ । परराि मन्रालर्को स्वीकृिी वेगर नै कार्ापातलकको 
तनर्ार् बमोजम नगरपातलकामा स्थापना हुँदै गरेको काष्ठ उद्योगको लातग लग र्पतलङ मेश्चशन खररद 
गना ठेक्कासम्झौिा भएअनसुार स्वीकृि स्पेश्चशर्फकेशन अनसुारको उपकरर् भएनभएको चेक जाँच गना 
एवं मेश्चशन उपकरर् सञ्चालन र उद्योग सम्बन्धी आवश्र्क अध्र्न गना  नगर प्रमखु, श्री गोखा 
बहादरु के.सी., मेकातनकल इश्चन्जतनर्र, श्री उत्तम र्व.सी. र हेभी इ्वीपमेण्ट कार्ाालर्,गोदावरी 
कैलालीमा कार्ारि मेकातनकल इश्चन्जतनर्र, श्री र्वजर्कुमार शाहको एक हपे्त चीन भ्रमर् स्वीकृि गरी 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सो सम्बन्धी दैतनक भ्रमर् भत्ता वा रु२,००,०००.००  जनु कम हनु्छ सोही रकम नगरपातलका 
श्रोिबाट व्र्होने तनर्ार् अनरुुप नै मातथ उल्लेखि व्र्श्चक्तहरुलाई जनही  रु२,००,०००.००  को 
दरले रु६,००,०००.०० भकु्तानी  भएको रकम तनर्म सम्मि ्नदेश्चखएको  रु.                

 

 

६,००,०००.०० 

71.  २८८।२०७६।११।९ बढी भकु्तानीः भ्रमर् खचा तनर्मावली२०६४को तनर्म १०मा एक 
श्चजल्लाबाट अको श्चजल्ला वा सोही श्चजल्लाको एक कार्ाालर्बाट वीस र्कलोतमटर भन्दा बढी दरुी 
भएको अको कार्ाालर्मा सरुवा भई जाने कमाचारीलाई सरुवा भ्रमर् खचा उपलव्ध गराउने व्र्वस्था 
छ ।तन. प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि, राम बहादरु के.सीलाई कार्ाालर्बाट रुकुम श्चजल्लाको चौरजहारी 
नगरपातलकामा सरुवा भई जाँदा तनज सर्हि पररवारका ४ जना सदस्र्लाई फुटकर खचा सर्हि 
रु१७,८४०.००भकु्तानी भएको छ । कार्ाालर् बाट चौरजहारी नगरपातलका सम्म पगु्न एक ददन 
मार लाग्ने हुँदा एक चौथाई ०.२५) ददनको रु१७६० को दरले ४ जनाको  रु१७६०.०० मार 
भकु्तानी ददनपुनेमा रु१६०८०.०० बढी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी 
संश्चचिकोषमा दाश्चखला गनुापने रु.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

१६०८०.०० 

72.  ३८९।२०७७।३।२८ छुट करः आर् कर ऐन२०५८ को दफा ८९ मा र्वभन्न भत्ता वापिको 
रकम भकु्तानी गदाा श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी दाश्चखला गनुापने व्र्वस्था छ । Visit 2020 र 
गोिामकोट आरेषशी मश्चन्दर उद्घाटन कार्ाालर् सहार्क जर् बहादरु बढुाको  रु७,००,००००.०० पे फ 
समेि रु.११,३५,०७३.०० भकु्तानी गरेको संलग्न फाँटवारीमा कार्क्रममा झाँकी प्रदशान गरे वापि ३० 
जना व्र्श्चक्तलाई ९०६६७.००को श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी रु. ७७०६६.०० भकु्तानी भएकोमा 
रु.११३३.०० मार कर दाश्चखला भएकोले छुट कर रु.१२,४६७.०० नगरपातलका संश्चचिकोषबाट बाट असलु 
गरी संश्चघर् संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.             

 

 

 

 

 

 

१२,४६७.०० 

73.  ३५३।२०७७।३।१९  प्रमार् वेगरको खचाः  सहार्क कम्प्रू्टर अपरेटर मान बहादरु बटालाको 
वडा नं.९ मा संचातलि २५ औ चौिारा मेलाको रु.२,२५,०००.०० पेश्की फस्र्ौटसँग सम्बश्चन्धि संलग्न 
फाँटवारीमा खचा परु्ष्ट गने र्वल भरपाई लगार्िको प्रमार् नभएकोले सो सम्बन्धी प्रमार् पेश हनुपुने 
अन्र्था सम्बश्चन्धिबाट असलु गरी संश्चचि  कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.              

 

 

 

२,२५,०००.०० 

74.  २१५।२०७६।०९।२७ बढी भकु्तानीः  सावाजतनक खररद तनर्मावली२०६४को तनर्म ९७ (६) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन,र्वल,भरपाई र 
खचा प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । नर्वन आधारभिु र्वद्यालर्को सौचालर् ममाि गरे वापि रु. 

४,२८,६३५.०० भकु्तानी गरेको संलग्न फाँटवारी परीक्षर् गदाा कार्ा र्वलमा  चौकोस वापि 
रु.३,१९,०४८.६९, काठको फे्रम वापि रु११,३१८.७६, काठको र्वम वापि रु १५,०८४.९८ र खापा 
वापि रु १८,४३७।६८ समेि रु. ३,४५,४५२. ४३ चढाई रकम भकु्तानी लीएको देश्चखर्ो । उपभोक्ताले 
पेश गरेको कामको फोटोमा परुानो ढोका लगार्िका सामाग्रीनै प्रर्ोग गरेको देश्चखदा उपभोक्ता 
सतमतिको र्ोगदानको अनपुातिक कट्टी गरी बढी भकु्तानी रकम संश्चचि  कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.    

 

 

 

 

 

 

 

३,४५,४५२.४३ 

 र्वपद् व्र्वस्थापन   

75.  सतमति गठन- र्वपद जोश्चखम न्रू्तनकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन¸२०७४ को दफा (१७)१ मा प्रत्रे्क 
स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोश्चजमको सतमति गठन 
२०७४।०५।१९ गरेको सतमति गठन भएिापतन १० वटा बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ा गरेको   
पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोश्चजम सतमति गठन गरी िोर्कएको काम¸ किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् 
बनाउनपुदाछ । 

 

76.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोश्चखम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
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द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्रतिवेदन िर्ार गरी श्चजल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति 
समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
सम्बश्चन्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 संश्चघर् सरकारबाट हस्िान्िररि  

77.  स्वास्थर् 

िलबी प्रतिवेदन – स्वास्थर् सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७(क)५ मा स्वास्थर् सेवा अन्िगाि कार्ारि 
श्चजल्ला श्चस्थि कार्ाालर्का कमाचारीहरुको िलबी प्रतिवेदन श्चजल्ला श्चस्थि कोष िथा लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर्बाट पाररि गराएर मारै िलब खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्स आ.ब.मा र्वतभन्न 
स्वास्थर् चौकीमा कार्ारि कमाचारीहरुको िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब खचा लेखेको पाइएकोले 
कुन कुन कमाचारीले के कति सेवा सरु्वधा एवं ग्रडे रकम पाउने हो र्र्कन गना सर्कएन । अिः 
ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुपको िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेर मारै सोको आधारमा िलब खचा 
लेख्नपुने देश्चखन्छ । 

 

78.  गि वषाको भकु्तानी– आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ८० (७) मा चाल ु वषाको 
बजेटले नखामेको खचा व्र्होनुापने भएमा र्वल भरपाई बमोश्चजमको रकम आगामी आतथाक वषामा 
भकु्तानी ददनपुनााको कारर् खोतल म.ले.प.फा.नंको ढाँचामा भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई 
श्रावर् प्रन्र गिे तभर सम्बश्चन्धि कार्ाालर् प्रमखु र कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट प्रमाश्चर्ि 
गररराख्नपुने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्बमोश्चजमको गि आतथाक वषाको भकु्तानी गदाा 
म.ले.प.फा.नं १८ प्रमाश्चर्ि नगरर भकु्तानी गरेको पाइएकोले तनर्म सम्मि नदेश्चखएको रु.. 
क्र.सं
. 

भौ.नं. र 
तमति 

र्ववरर् िथा र्ोजनाको नाम भकु्तानी तमति भकु्तानी रकम 

1.  165-

2077/3/2

9 

आमा सरुक्षा खचा  २०७७।३।२९  ४५३२००। 

2.  140-

2077/3/25 

बर्हरा िथा ससु्ि श्रवर् स्रोि 
कक्षा संचालन िथा व्र्वस्थापन 
िथा आवातसर् र्वधाथीलाई 
छारावतृ्ती  

२०७७।३।२५  २०००००। 

  जम्मा  ६५३२००।००  

 

79.  भौतिक पवुााधार  
बढी भकु्तानी १७५-२०७७।३।३१ मा पातलकाले डङुगेला दाजे खण्ड तनमाार् कार्ामा मेसीन प्रर्ोग 
गरे वापि गेमी रोल्पा कन्स्ि्सन प्राली घोराही उ म नपा १५ दाङ्गलाइ रु ८५८६६०। भकु्तानी 
ददएकोमा र्स को १० प्रतिशि उपभोक्ता को र्ोगदान वापि रु ९२५५६। कटाइ भकु्तानी 
ददनपुनेमा सो कट्टा नगरेकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गरी दाश्चखला गनुापने रु  

 

 

 

 

८५८७६।०० 

80.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रर्क्रर्ा अनसुार रु.७¸९१¸४६२। का औषतध र्तुनक फमाा र समदु्र मेतडको फमाा बाट सोझै खररद 
गरेको छ । र्स सम्बन्धी देश्चखएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनः 

 आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र 
म्र्ाद समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बश्चन्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
औषतध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 
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 आपूतिा भएका औषधी एंवम सश्चजाकल समान स्टोर दाश्चखला हनुअुश्चघ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 पातलकाले औषतधको श्चजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको सोझै स्वास्थर् संस्थाले 
आम्दानी बाध्ने गरेको भन्ने बशु्चझएको र औषतधको श्चजन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र 
श्चजल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने गरी व्र्वश्चस्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दाश्चखला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख 
राख्न,े िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु श्चजम्मेवारी श्चजन्सी अतभलेख व्र्वश्चस्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

81.  श्चशक्षा 
८२,२०७७।२।२१ मा बढी तनकासा – आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) 
मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी तनकासा िथा खचा गनुापने उल्लेख छ 
। िर पातलकाले सामदुार्र्क र्वद्यालर्का लातग छाराबतृ्ती िथा पाठ्यपसु्कि खररद िथा र्विरर्का 
लातग श्री कमल आ र्व हददागाउको रु १८०००। माग भै आएकोमा रु.२८००। रकम बढी 
तनकासा खचा लेखेको छ । िसथा बढी तनकासा ददएको रकम असूल गरी सम्बन्धीि राजस्व खािामा 
दाश्चखला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

२८००।०० 

82.  िलबी प्रतिबेदन – श्चशक्षा सेवा ऐन, २०२८ बमोश्चजम स्थानीर् िह अन्र्िगिका श्चशक्षकहरुको बार्षाक 
िलबी प्रतिबेदन श्चशक्षक र्किाव खानाबाट पारीि गराई िलब खचा लेख्नपुनेमा कार्ाालर्ले र्स स्थानीर् 
िह का श्चशक्षकहरुको िलबी प्रतिवेदन पारीि नगरी िलव खचा लेखेको छ । ऐनको व्र्वस्था 
वमोश्चजम िलवी प्रतिबेदन पाररि गरेर मार िलब खचा लेख्नपुदाछ । पातलकाले र्स आ.ब.मा र्वतभन्न 
र्वद्यालर्मा कार्ारि श्चशक्षक िथा कमाचारीहरुको िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब खचा लेखेको 
पाइएकोले कुन कुन श्चशक्षकले के कति सेवा सरु्वधा एवं ग्रडे रकम पाउने हो र्र्कन गना सर्कएन । 
अिः ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुपको िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेर मारै सोको आधारमा िलब खचा 
लेख्नपुने देश्चखन्छ । 

 

83.  श्चशक्षक अतभलेख – श्चशक्षा मन्रालर्को कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न तनदेश्चशका, २०७४।७५ अनसुार श्चशक्षा 
र्वकास समावेशी शाखाबाट प्रमाश्चर्ि गरी पठाएको दरबन्दी र्ववरर्का आधारमा अद्यावतधक गरी 
राखेको अतभलेखको आधारमा श्चशक्षक एवं कमाचारीहरुको िलब भत्ता लगार्ि रकम र्वद्यालर्गि 
रुपमा र्र्कन गरी खचा गनुापने व्र्वस्था छ । गाँउपातलकाले र्वद्यालर्गि रुपमा श्चशक्षकहरुको 
स्थार्ी, अस्थार्ी एवं राहि दरबन्दी अद्यावतधक गरेको पाइएन । साथै र्स आतथाक वषामा कुन कुन 
र्वद्यालर्हरुमा के कति संस्थामा नर्ाँ श्चशक्षकको तनर्कु्ती भर्ो एवं के कतिको सरुवा, बढुवा, अवकाश 
एवं बेिलवी र्वदामा रहेका छन ् सोको अतभलेख समेि अद्यावतधक गरेको पाइएन । कार्ाालर्ले 
उल्लेश्चखि र्ववरर् अद्यावतधक गने व्र्वस्था गनुापदाछ । 

 

84.  गो.भा.नं.१४२ तमति २०७७।३।२५ बाट  र्स पातलका ५६ वटा तबद्यालर्लाई तबज्ञान प्रर्ोगशाला, 
आइसीटी, पसु्िकालर्, तसकाई सदुृर्ढकरर् प्रोत्सहान अनदुान, गश्चर्ि तबज्ञान र अंग्रजेी अनदुान, र 
कार्ासम्पादन अनदुान गरर जम्मा रु.५३,१२,०१४।६४ अनदुान रकम तनकासा भएको देश्चखन्छ । 
र्समा दइु वटा तबद्यालर्हरुमा बाहेक अन्र् तबद्यालर्हरुमा हाल सम्म लेखापरीक्षर् भएको छैन । 
र्स अबस्थामा तबलभपााइ बेगर तनकासा भएको उक्त रकमको प्रभावकारीिा लातग लेखापरीक्षर् भै 
प्रतिवेदन पेस हनुपुदाछ । 

 

85.  फोटोकर्प तबल भरपाईः ८०,२०७७।२।२० आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म 
३६(३) अनसुार खचा गदाा र्वल भपााइ सर्हि राख् नपुने उल्लेख छ । खचाको तबल भरपाई सर्हिको 

 

४३९९९१।०० 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

लेखा राख्नपुदाछ । पातलकाले र्स पातलकाको भवनको माटो परीक्षर् वापि ईन्जीतनर्रको घर प्रा तल 
को भ्र्ाट नं ६०५९६३६७६ को र्वजक नं ०२० को तमति २०७७।१।१४ को र्वल अनसुार रु 
४,३९,९९१।– भकु्तानी गरेकोमा लेखापररक्षर्को अवतध सम्म उक्त प्रा तल को फोटोकर्प र्वल 
देश्चखएकोले उक्त सक्कल र्वल पेश गनुापने अन्र्था रकम असूल गरी दाश्चखला गनुापने, रु. 

 (आठर्वसकोट नगरपातलका पुंजीगि)  
कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार र्स श्चशशाकमा रु १४,५९,०१,७४५.०० खचा भएको 
र्ववरर् उपलव्ध गराएको छ । 

 

86.  ६।२०७६।६।११ तसधै कार्ा गराएकोः सावाजतनक खररद ऐन२०६३ को दफा ५ को उपदफा १ 
मा १ लाख भन्दा बढीको तनमाार् कार्ाको सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० 
अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुापने उल्लेख छ । साथै तनर्म ८५(१)मा ५ लाख भन्दा बढी 
खररद गदाा प्रतिस्प्रधाको माध्र्ामबाट खररद गनुापने उललेख छ । पातलकामा सव-ओभरतसर्र पवन 
कुमार र्ादवलाई सरुुमा रु.६०,००,०००.०० पेश्की ददई कार्ाालर्को आन्िररक डेकोरेसन कार्ा 
गराई अश्चन्िमा र्वलवापि रु.२३,०१,०००.०० भकु्तानी ददएको छ । शरुुमा तनमाार् कार्ाको लागि 
अनमुान िर्ार नगरेको, तनमाार् कार्ा गराउन े  स्वरं्बाट तनमाार् कार्ाको नापी गरेको, तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भएपतछ लागि अनमुान र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको र खररद कार्ामा प्रतिस्प्रधालाई 
तसतमि गराएको देश्चखर्ो । र्स्िो तनमाार् कार्ा अतनर्तमि देश्चखएको रु.   
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87.  १०।२०७६।६।१४ आठर्वसकोट र्टम्बर  भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई प्लाईउड फ्र्ा्िी 
प्रर्ोजनको लातग श्चस्टल िस भवन बनाए वापि रु.६४,३८,४५०.०० भकु्तानी ददएको छ । उक्त 
भवन बनाउनाको कारर्बारे जानकारी माग गदाा तनजीक्षेर र पातलकाले संर्कु्तरुपमा प्लाईउड उद्योग 
सञ्चालनको लातग भवन िर्ार गना उपभोक्ता सतमतिलाई उक्त कार्ा गना लगाएको उल्लेख छ । 
प्लाईउड उद्योग सञ्चालन गने प्रा.तल. र भवन तनमाार् गने उपभोक्ता फरक फरक भएको र 
उपभोक्तासगु श्चस्टल िस्टको भवन बनाउन स्ने र्वज्ञिा भएको जनशश्चक्त देश्चखदैन । उद्योग 
सञ्चालनको लातग आवश्र्क पने मापदण्ड तभरको भए नभएको आधार संलग्न शे्रस्िामा देश्चखदैन । 
भवन तनमाार् स्थलको गग्गाको स्वातमत्वमा छ, व्र्श्चक्तको नाममा जग्गा भए त्र्सको एकल व्र्श्चक्तले 
उपर्ोग गने जोश्चखम कार्मै छ । र्स सम्बन्धमा नगर प्रमखु लगार्ि पदातधकारीको रोहवरमा 
छलफल हुंदा भवन मापदण्ड अनसुार तनमाार् भए नभएको, भवनको स्वतमत्व, र्सको प्रर्ोग, त्र्सको 
उपर्ोग, नाफाको बाँडफाड र सञ्चालन लगार्िको सम्झौिा, कार्ार्वधी समेि पेश हनु नआएको रु.   
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88.  ५।२०७६।६।१० प्रतिस्पधााको माध्र्ामबाट टेक तडपो प्रा.तल. बाट उड कर्टङ्ग मेश्चशन खररद 
गरेवापि उक्त  प्रा.तल.लाई मू.अ.कर वाहेक रु.४८,५९,०००.०० भकु्तानीमा तनम्नानसुार देश्चखर्ो । 

१. सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४को तनर्म ११५(१)मा सावाजतनकक तनकार्ले अपिुी 
गररएका मालसामान सम्झौिामा उल्लेश्चखि प्रार्वतधक स्पेश्चशर्फकेशन र गरु्स्िर बमोश्चजमका भए 
नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गराउन ु पने उल्लेख छ । ई र्वतडङको माध्र्ामबाट छनोटमा 
परेको सप्लार्साले टेण्डर डकुमेण्टमा सप्लाई गररने उड कर्टङ्ग मेश्चशनको स्पेश्चशर्फकेशनमन 
िोकेअनसुार र सामानको कन्िी अफ ओररश्चजन पोल्र्ाण्ड हनुे र उड तमजार कम्पनी (Wood 

Mizer) मा तनतमाि हनु उल्लेख छ । उक्त मेश्चशन खररद गनुा पवुाको स्थलगि रुपमा तनरीक्षर् 
अवलोकन गना नगर प्रमखु, मेकातनकल इश्चन्जतनर्र सर्हि िीन जना तमरराि चीनको भ्रमर् गरी 
रु.६,००,०००.०० खचा गरेको र्ववरर्ले  उल्ल्ख छ । सप्लार्साले सामान डेतलभर गदाा उक्त 
सामान पोल्र्ाण्डमा तनतमाि भएको र टेण्डर र्वड गदाा िोर्कएको कम्पनीको पठाएको प्रमार् 
देश्चखदैन । िसथा िोर्कएको गरु्स्िर र मापदण्ड तभरको सामान प्राप्त भए नभएको र्वषर्मा 
छानर्वन गरी पंिवेदन पेश गनुापने रु.  
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 २. उड फ्र्ा्िीको लातग िर्ार भएको भवनमा १८ मर्हना अगाडी खररद गररएका उड कर्टङ्ग मेश्चशन 
लेखापरीक्षर् अवधी २०७७ पौष मसान्ि सम्म जडान नभएको र संचालनमा नआई त्र्सै अलपर 
अवस्थामा रहेको छ । सो सञ्चालनको कार्ार्वधी, सम्झौिा लगार्िका कागजाि लेखापरीक्षर्को 
अवस्थामा पेश  हनु आएन 
। 

 

 

 

 

89.  १२।२०७६।६।१४ बढी भकु्तानीः गर्िाश्चन्रक श्रम सहकारी संस्था तलतमटेडलाई हू्यम पाइप 
खररद गरेवापि रु.२५,६१,५००.०० भकु्तानी ददएकोमा तनम्नानसुनर देश्चखर्ो ।  

१. उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी पवुा पातलककाले िर्ार गरेको दर र्वश्लषेर् अनसुारको दररेट 
राखी कार्ा र्वल िर्ार गनुा पदाछ । उपभोक्ताले खररद गरी ल्र्ाएको ६० एम एम एच र्प ई हू्यम 
पाइप प्रति तमटर रु. ६,४००.००को दरले कार ् र्वलमा उल्लेख गनुापनेमा रु.७,१०७.६० दर 
राखी प्रति तमटर रु.७०७.६० बढी दर राखी २५० तमटरको रु.१,७६,९००.०० पभोक्ताको 
र्ोगदानको अनपुातिक कट्टी गरी उपभोक्ताबाट असलु गरी संश्चचि कोष दाश्चखला गनुापने रु.           

२. हू्यम पाइप वागेश्वरी हू्यम पाइप उद्योग, बाँकेबाट खररद गरी ढुवानी वापि २५० तमटर 
अथााि १०० गोटाको रु.८,१०,०००.०० भकु्तानी तलएको छ । प्रति तमटर रु. ३२४०.०० को 
दरले भकु्तानी खचा लेख्न े प्रमाश्चर्क अधारको प्रमार् संलग्न फाटवारीमा देश्चखएन िसथा उक्त खचा 
वास्िर्वक हो होइन एर्कन गरी बढी खचा भए छानर्वन गरी प्रतिवेदन पेश हनुपुने रु.                              

३. हू्यम पाइप गाड्नको लातग नापी र्किाबमा २५० तमटर लामो,९०से.मी. फरार्कलो र 
९०से.मी. गर्हरो गरी २०२.५० घनतमटर भएको उल्लेख गरेको छ । िर कार्ा र्वलमा 
२९६.२५ घनतमटर राखी रकम भकु्तानी ददएको हुंदा ९३.७५ घन तमटर बढी पररमार्को प्रति घन 
तमटर रु.८७६.१७ को दरले रु.८२,१४०.९३ बढी भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी रकम 
उपभोक्ताबाट असलु गरी संश्चचि कोष दाश्चखला गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

 

१,७६,९००.००  

 

 

 

 

८,१०,०००.००  
 

 

 

 

 

८२,१४०.९३   

90.  १७।२०७६।६।१५ पसाने भैरवघाट प्रतिक्षालर् िार जाली तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई 
िटवन्धको कार्ा गरेको कारर् सम्झौिा अनसुार रु.२०,१६,२०८.०० भकु्तानी ददएको छ । 
उपभोक्ताले रकम भकु्तानी तलन पेश गरेको खररद र्वल एवं कार्ार्वल र कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन 
परीक्षर् गदाा िटवन्ध लगार्ि ब्र्ाक र्फतलङ्ग ५४० घनतमटर गरेको देखाई प्रति घनतमटर 
रु.५५१.०० को दरले रकम भकु्तानी तलएको छ । संलग्न फांटवारीमा ३९८ घनतमटर मार 
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द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

हनुपुनेमा १४२ घनतमटर बढी देखाई प्रति घतनटर रु.५५१.०० को दरले रु.७८,२४२.००बढी 
भकु्तानी तलएको हुँदा बढी भकु्तानी रकम उपभोक्ताबाट असलु गरी संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

७८,२४२.०० 

91.  ५०।२०७६।८।१८ तगजागाउ चौर तसंचाई उपभोक्ता सतमतिलाई तसंचाईको कार्ा गरे वापि 
रु.६,५५,५०६.००भकु्तानी ददएको छ । संलग्न फाटवारी अन्िगाि कार्ा वलमा पाइप लाइन खन े
बापि ११३ घनतमटरको प्रतिघनतमटर रु. ८९७.२७ को दरले रु.९९३५७.६८ समेि भकु्तानी 
तलएको छ । उपभोक्ताले तनमाार्स्थलको संलग्न गरेको फोटोमा चट्टान मातथ पाइप राखेको 
देश्चखएकोले नभएको कामको समेि रकम भकु्तानी भएकोले उक्त रकम उपभोक्ताबाट असलु गरी 
संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.  

 

 

 

 

 

९९३५७.६८ 

92.  ६६।२०७६।८।१२ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनः  अग्र्ाातनक मसला उद्योगको भवन तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई भवन तनमाार् गरेवापि रु.५,३२,९४७.०० भकु्तनी ददएको छ । संलग्न फाटवारीमा 
तनमाार् भएको कामको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन नभएकोले सोको प्रमार् पेश हनुपुने   रु.   

 

 

५,३२,९४७.०० 

93.  १०२।२०७६।९।२३ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा८६ (१) बमोश्चजम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन, व्र्वस्थापन,  सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बश्चन्ध आधारभिू 
तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् काननु बमोश्चजम हनु,े दफा ८६ (२) बमोश्चजम अन्र् व्र्वस्था 
स्थानीर्िह ले बनाएको काननु बमोश्चजम हनुे व्र्वस्था छ। त्र्स्िै अथा मन्रालर्को 
कार्ासंचालन तनदेश्चशका को पररच्छेद७को ७.४.१बमोश्चजम अतिररक्त समर् र तबदाको ददन 
काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमसा स्वीकृि गराई खाजा र खाना भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ 
को (५) बमोश्चजम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेि अथामन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था 
छ देहार्का पदातधकारीलाइ पातलकाले र्फल्ड भत्ता बापि श्रावर् देखी मंतसर सम्मको रु 
४,०५,१२५.०० खचा लेखेको छ ।उक्त खचा लेख्न पाउने आधार प्रमार् नभएकोले असूल हनु ुपने रु 

 

सि.नं. नाम थर पद रकम 

१ राम बहादरु के.सी प्र प्र अ ७०,६५५.०० 

२ ई. ठगेन्द्र चन्द इ ६२,८२५.०० 

३ रत्न बहादरु पररर्ार सदस्र्-सश्चचव ४६,५६७.५० 

४ र्ज्ञ प्रसाद पोखरेल अ.स.ई. ४६,५६७.५० 
५ गोपाल चन्द  अ.स.ई. ४६,५६७.५० 
६ शैलेन्द्र कुमार शाह अ.स.ई. ४६,५६७.५० 
७ सेिे बढुा अ.स.ई. ४६,५६७.५० 
८ मनराज के.सी अतमन ४६,५६७.५० 

जम्मा ४,०५,१२५.००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४,०५,१२५.०० 

 

94.  १११।२०७६।९।२८ नगर प्रहरीबाट तनमाार् कार्ाः र्वतभन्न स्थानको पर्हरो पन्छाउने र सडक 
ममाि गरेवापि नगर प्रहरी तनराजन र्वकलाई रु.२५,५१,४०४.०० भकु्तानी भएकोमा तनम्नानसुार 
कैर्फर्ि देश्चखएको छ ।  
क. शान्िी सरुक्षाको लातग तनर्कु्त भएका नगर प्रहरीलाई सामान्र् अवस्थामा पर्हरो पन्छाउने 
कार्ा गना कार्ाादेश ददई कार्ा गराउन ु उपर्कु्त देश्चखदैंन । साथै नगर प्रहरीले पातलकामा आफ्नै 
मेश्चशन कार्ार्वर्हन (Idle) अवस्थामा रहेपतन अन्र् कम्पनीका व्र्वसार्ी सँग सम्झौिा गरी काम गराउन ु
तमिव्र्र्ीिाको दृर्ष्टले उपर्कु्त देश्चखदैन  । 
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द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ख. मूल्र् अतभवदृि कर ऐन २०५२ को दफा १२ मा मू.अ.कर दिाा भएका फमाले रीिपवुाकको 
र्वल जारी गनुापदाछ । नगर प्रहरीले देहार्का कम्पनी सँग समबश्चन्धि व्र्श्चक्तसँग सम्झौिा गरी काम 
गराएको देश्चखर्ो । तनमाार् व्र्वशार्ीले ऐन अनसुार र्वजक जारी नगरी भरपाईको अधारमा रकम 
भकु्तानी तलएको हदुा मू.अ.कर र मूल्र् अतभवदृि कर ऐन २०५२ अनसुार लाग्ने जरीवाना समेि 
र्हसाव गरी असलु गरेको रकम संश्चघर् राजस्वमा दाश्चखला गनुापने रु 

तस.

नं. 
तनमाार् व्र्वशार्ीको नाम र्वल रकम रु. 

मूल्र् 
अतभवदृि कर 

रु. 

जम्मा रकम 

रु. 

आर् कर 

रु. 

असलु गनुापने 
रु. 

१ आर.र्प.एन. कम्पनी 
प्रा.तल.,राजेन्द्रजंग 
शाह(६०९७३७३६७) 

१५८१८७१.

७० 
२०५६३६.

३० 
१७८७४५
४.०० 

२३७२७.

२६ 
२२९३५३.

५६ 

२ सरेुश र्व.क,नलगाड 
कन्स्ि्सन(६०६५९४४
५७) 

६०४४८६.७
३ 

७८५८६.२
७ 

६८३०७०.

०० 
९०६७.३
० 

८६६५०.५
७ 

जम्मा २१,८३,३०४
.४३ 

२,८४,२१९.

५३ 
२४,७०,५
२४.०० 

३२,७९४
.५६ 

३,१७,०१४
.०९ 

ग. नगर प्रहरी तनराजन र्व.कले र्वतभनन्न खचा वापि रु.८०,८८०.०० भकु्तानी तलएको छ । 
पातलका भन्दा बार्हरको तनमाार् कम्पनी को डोजर प्रर्ोग गरेपतछ उक्त खचा लाग्ने देश्चखदैंन िसथा 
पषु्टी वेगरको खचा रकम तनजबाट असलु गरी संश्चचिकोष दाश्चखला गनुापने  रु. 

 

 

 

 

 

३,१७,०१४.०९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८०,८८०.०० 

95.  २०४।२०७७।३।३१ सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६)मा उपभोक्ता 
सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बश्चन्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । श्री गर्िाश्चन्रक श्रम सहकारी संस्था तल.लाई 

नगरपातलकादेखी मसानघाट सम्मको बाटो तनमाार् गरेवापि रु.१४,००,०००.०० ददएको छ । 
उपभोक्ताले पेश गरेको र्वल भरपाई परीक्षर् गदाा पातलकको दर र्वष्लेषर् अनसुार र्प तस तस 
१*३*६ २२.५० घनतमटर आर तस तस १*२*४ को ६३.३७ घनतमटर र मेश्चशनरी वाल १*६ को 
८६.२४ घनतमटर को लातग ६८८ बोरा तसमेण्ट लाग्ने देश्चखन्छ । िर उपभोक्ताले बढी रकम तलन े
उद्देश्र्ले ८१० बोरा खररद गरको र्वल राखी १२२ बोरा बढीको प्रति बोरा खररद दर रु. ८७०.०० 
ले हनुे रु.१,०६,१४०.०० बढी भकु्तानी तलएकोले बढी भकु्तानी रकम असलु गरी संश्चचि कोष 
दाश्चखला गनुापने  रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१,०६,१४०.०० 

96.  १६९।२०७७।२।२।२० थप व्र्र्भारः  पातलकामा भएका सवारी साधन िर्ा्टर डोजर लगार्ि 
उपकरर्को िेश्रो पक्ष वीमा गनुापदाछ । नगरपातलकाको रा१द १४ नं.को िर्ा्टरले एक व्र्श्चक्त 
(जिि तसंह पररर्ार)को मिृरू् भएकोले मिृक पररर्ारलाई क्षतिपिुी स्वरुप रु.१०,०७,५६०.०० 

भकु्तानी ददएको छ । पातलकाले िेश्रो पक्ष बीमा नगरेको कारर् थप व्र्र्भार पना गएकोले र्सिफा  
ध्र्ान जान ुजरुरी छ 

 

97.  १९।२०७६।६।१९  मोटर खररदः अग्नी इन्कपोरेटेड प्रा.तल.बाट मर्हन्द्रा स्करर्पर्ो मोटर खररद 
गरी रु.३७,४५,०००.०० भकु्तानी ददएको देश्चखर्ो ।उक्त मोटरको भौतिक अवलोकन गना माग गदाा 
उक्त मोटर सल्र्ान श्चजल्लामा दघुाटना ग्रस्ि अवस्थामा रहेको जवाफ प्राप्त भएको छ । सरकारी 
सम्पिी लामो समर् सम्म नहुंदा सम्पिी नो्सान हनुे जोश्चखम देश्चखर्ो िसथा उक्त मोटर र्थातसघ्र 
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द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

कार्ाालर्लाई थप व्र्र्भार नपनेगरी वारेण्टी अनसुारको ममाि र िेश्रो पक्षको बीमाबाट ममाि संभार 
गरी संरक्षर् गनुापदाछ । 

 कृर्ष र्वकास रर्नीति अनगुमन िथा समन्वर् कार्ाक्रमः  

 कृर्ष र्वकास रर्नीति अनगुमन िथा समन्वर् कार्ाक्रम रु ४,९९,३२,१३८ खचा भएको र्ववरर् पेश 
भएको छ ।  

 

98.  ६१।२०७७।३।२९ बढी भकू्तानीः उपभोक्तालाई रकम भकू्तानी दददा वास्िार्वक कामको नापी 
गरेर मार रकम भकू्तानी ददन ुपदाछ । खार खारा खन्नेिरा तसंचाई ममाि उ. स. लाई तसंचाईको कार्ा 
गरेवापि रु. १३८,२७० भकू्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरको कार्ा र्वलमा १०२३ 
घनातमटर खनेको देश्चखएको स्थान चट्टान भएको र चट्टान नखतन पाईप राखेको हदुां कार्ा र्वलमा 
पाईप राख्न खनेवापिको रु. २५,४८४।३४ उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदानमा अनपुातिक कर्ट्ट गरर 
असूल गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

२५४८४।३४ 

99.  ५७।२०७७।३।२९ कृषकलाई अनदुानको रकम उपलब्ध गराउदा कार्ा र्वतधमा िोर्कएको 
अनसुार मार खचा लेख्नपुदाछ । गैरीपािल सहकारी संस्था तलतमटेडलाई र्कर्वको र्वरुवा कृषकलाई 
र्विरर् गरेवापि कश्चन्टन्जेन्सी कटाई रु १७,३३,००० भकू्तानी ददएको छ । सहकारीले पेश गरेको 
फांटवारीमा एस. आर. फलफुल नसारी फामाबाट ५००० र्वरुवा प्रति र्वरुवा रु ३०५ को दरले रु 
१५,२५,००० ढुवानी वापि रु ५०००० समेि रु १५,७५,००० उल्लेख छ । कार्ार्वलमा र्कर्व 
र्वरुवा साना खाल्डा खन्ने रु १४,२१,०७३।९८ खाल्डा पनुा रु ७१०,५२८।६९ समेि रु 
३७,०६,६०२।६७ को कार्ा वाल िर्ार गरेको छ । तनदेश्चशका एवंम कार्ार्वतधमा र्वरुवाको ५० 
प्रतिशि अनदुान र ढुवानी भाडा परैु रकम ददने उल्लेख छ । उक्त प्रकृर्ा अनसुार र्वरुवाको रु 
७,६२,५०० र ढुवानी रु ५०,००० समेि रु ८,१२,५००।०० मार भकू्तानी ददनपुनेमा रु  
१७३३०००।० भकू्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी रु ९,२६,५००।० सम्बश्चन्धि सहकारीबाट असूल 
गरर संश्चचिकाषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९२६५००।०० 

100.  ६३।२०७७।३।३० बढी इन्धनः सावाजतनक खचा तनर्मावली २०६४ को ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्वश्चन्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । श्चचसापानी डांडा फारुला कृर्ष सडक उपभोक्ता 
सतमतिलाई कृर्ष सडक तनमाार् गरेवाि १५,००,०००। भकू्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश 
गरेको फांटवारीमा बाटो तनमाार् गदाा मेश्चशन प्रर्ोग गरी बाटो बनाएकोले १६० घण्टा मेश्चशन प्रर्ोग 
हदुां  औषि प्रतिघण्टा १२ तलटरले १,९२० तलटर लाग्नेमा एभर तग्रन फ्रू्ल सप्लार्साबाट बांके 
५६६० तलटर खररद गरी लाग्ने भन्दा ३७४० तलटर बढी खररद गरेको देखाई रु ३१७,९००। 
बढी भकू्तानी तलएको देश्चखएकोले बढी भकू्तानी रकम सम्वश्चन्धि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गरर 
संश्चचिकोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

३१७९००।०० 

101.  ३८।२०७७।३।२३ गोरेटो बाटो िथा कृर्ष सडक तनमाार् सतमतिलाई गोरेटो बाटो तनमाार् 
गरेवापि सम्झौिा अनसुार रु ३८,३१,४६९। भकू्तानी ददएकोमा उपभोक्ताले पेश गरेको फांटवारी 
परीक्षर् गदाा तनम्न अनसुार कैर्फर्ि देश्चखएको 
   (क) उपभोक्तालाई रकम भकु्तानी दददा खररद र्वल अनसुारको प्रमाश्चर्ि खचामार भकू्तानी 
ददनपुदाछ । उपभोक्ताले ग्र्ार्वन व्स खररद नगरेको र नगरपातलकाबाट ग्र्ार्वन व्स प्राप्त 
नगरेको अवस्थामा कार्ार्वलमा तलएकोले व्समा ढुङ्गा भरेवापि ६४ घनतमटरको रु २६४२ को 
दरले रु १,६९,१५२। भकू्तानी तलएकोले सोको अप्रमाश्चर्ि खचामा उपभोक्ताको अनपुातिक कर्ट्ट 
गरर असूल गनुापने रु.  
    (ख) गोरेटो बाटो तनमाार् गने क्रममा कडा माटो ४४३३.४५ घनतमटर सामान्र् चट्टान 

 

 

 

 

 

 

१६९१२५।०० 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

३९५३.८० घनतमटर र कडा चट्टान ७९.७९ घनातमटरको कार्ा र्वलमा राश्चख सकेपतछ पनु वोल्डर 
तम्स ग्रावेल १२३२.९८ घनातमटर राखी प्रति घ. तम. रु ३६३.०२ को दरले रु ४,४७,५९७। 
भकू्तानी तलएको हदुां गोरेटो बाटोमा ग्रावेल नराखेको र पर्हलाको चट्टान कर्टङ्गले नै पर्ााप्त हनुे हदुां 
नपाउने रकम उपभोक्ताबाट असूल गरी संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु.  

 

 

 

४४७५९७।०० 

102.  ४४।२०७७।३।२१ बढी खचाः उपभोक्तालाई संम्झौिा अनसुारको रकम उपलब्ध गराउदा 
िोर्कएको कामको िोर्कएको दरमा रकम भकु्तानी ददनपुदाछ । श्चजजागाड देश्चख रातड वगर तसंचाई 
कुलो तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई पर्हरो पन्छाए वापि रु ४,९७,२६०। खचा लेखेको छ । 
उपभोक्ताले पेश गरेको खचा फांटवारी र कार्ा र्वल परीक्षर् गदाा ९२८.८० पर्हरो पन्छाउने काम र 
खन्नेकाम मातनसबाट गरेको देखाई क्रमस रु ३४२.८० र ४८०.८० को दरले रकम भकू्तानी 
तलएको देश्चखर्ो । उक्त काम मेश्चशनबाट गरेको देश्चखदा कुल १४०.८० घनतमटर कामको 
प्रतिघनतमटर रु ५६.५८ को दरले रु ७९,७१०। भकू्तानी हनुपुनेमा रु ४,७९,२६०। भकू्तानी 
भएकोले बढी भकू्तानी भएको रु ३,९९,५५०। नापी गने प्रार्वतधक क्रमाचारीलाई समेि श्चजम्मेवार 
वनाई उपभोक्ताबाट बढी भकू्तानी रकम असूल गरी संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

३९९५५०।०० 

103.  ४५।२०७७।३।३१ बघशाला उनापािी उपभोक्ता सतमतिलाई िटबन्धको कार्ा गरेवापि रु 
२७०,०००। खचा लेखेको छ । संलग्न फांटवारीको र्ववरर्मा कार्ार्वलमा २×१×१ साईजको 
ग्र्ार्वन २३ गोटा खररद गरेको र र्फतलङ्ग ४६ घनतमटर राखेको छ । उपभोक्ताले तड. र्व. तनमाार् 
सेवाको र्वल राखी ३×१×१ को ७ र्पस र २×१×१ को १२ र्पस खररद गरेको देखाएको छ । 
ग्र्ार्वनको खररद साईज र कार्ार्वलमा साईज तमल्ने देश्चखदैन । खररद संख्र्ा १९ लाई आधारमान्दा 
४ गोटो बढी ग्र्ार्वन व्सको प्रति ग्र्ार्वनको रु ३४४२ को दरले रु १३,७६८। र र्फतलङ्ग ८ 
घनतमटरको प्रति घनातमटर रु २६४३.७५ को दरले हनुे रु २११५०। समेि रु ३४,९१८। 
उपभोक्तालाई बढी भकु्तानी भएको हदुां उपभोक्ताबाट बढी भकू्तानी भएको रु ३४९१८। असूल गरी 
संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापना रु. 

 

 

 

 

 

 

३४९१८।०० 

104.  ३५।२०७७।३।३१ उपभोक्तालाई संम्झौिा अनसुार रकम उपलब्ध गराउदा दर र्वश्लषेर्मा भएको 
दर अनसुार ददन ुपदाछ । िटबन्ध तनमाार् गरेवापिलाई रकम उपलब्ध गराउदा ढुङ्गा पाउने स्थान 
पातलकाको खररद दर कले्सन र तमलाईने खचा समेि र्हसाव गरी ददनपुदाछ । उपभोक्ताले नदद 
छेउमा िटवन्ध तनमाार् गरेको भौतिक अवस्था परीक्षर् गदाा ढुङ्गा खोलामा पाईने छ र खररद गनुापदैन 
भने दर र्वश्लषेर् अनसुार प्रतिघनातमटर कले्सन दर १ म्र्ान्डेजले रु ६६५ र तमलाउने दक्ष ज्र्ामी 
०.३ रु ८८० को रु २६२ र अदक्ष ज्र्ामी ०.७५ ले रु ६६५ हनुे रु ४९८.७५ समेि रु 
७६२.७५ समेि कुल एक घनतमटरको दर रु १४२७.७५ हनुपुनेमा तनर्म अनसुार बढी दर राश्चख 
भकू्तानी ददएकोले उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदानको अंश अनपुातिक कर्ट्ट गरी बढी भकू्तानी असूल 
गनुापने रु. 
तस. 
नं. 

भौ. नं. र तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम इकाई तलएको दर बढी दर बढी भकू्तानी 

१ ३५।२०७७।३।३१ पलु्ने िथा ठुतलभेरी िटबन्ध 
तनमाार् उ. स. 

१३० 
घ.मी. 

२६४३.७५ १२१६ १५८०८० 

२ ३२।२०७७।३।३१ भरी नदी िटबन्ध तनमाार् 
उ.स. 

१८९ 
घ.मी. 

२६४३.७५ १२१६ २२९८२४ 

३ २२।२०७७।३।२९ भरी नदी िटबन्ध तनमाार् 
उ.स. 

१९७.५ 
घ. मी. 

२८४३.४४ १४०६.६
९ 

२७७८२१.
२७ 

जम्माः ६६५७२५.२७  

 

 

 

 

 

 

 

६६५७२५.२७ 

105.  ३०।२०७७।३।३१ वघशाला खानेपानी उ. स. लाई खानेपानीको कार्ा सम्पन्न गरेवापि रु 
३९५०००। भकु्तानी ददएको छ । संलग्न फांटवारीमा रहेको कार्ार्वलमा ३१०० तमटर खानेपानी 
कोलातग खन्नेकाम २३२ घनतमटर नापी भएपतन २५० घनतमटर खनेको देखाई १८ घनतमटर 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

बढीको प्रतिघनतमटर रु ९३१.५३ को दरले रु १६३०१.७५ बढी भकू्तानी भएकोले उपभोक्ताको 
र्ोगदानकाको अनपुातिक कर्ट्ट गरर असूल गनुापने गरर संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

१६३०१.७५ 

106.  २६।२०७७।३।३० तनमाार् कार्ाको खचा भकू्तानी गदाा मातनसबाट गराएको भए दर र्वश्लषेर् 
अनसुार मातनसको र मेश्चशनबाट भए मेतसनको दरमा रकम भकू्तानी ददनपुदाछ । सरस्विी मा.र्व. मग्री 
वडा नं. ५ मा खेलकुद स्थल १५५२.५० घनतमटर सम्र्ाएको जनाई कार्ा र्वलमा मातनसबाट कार्ा 
गरेको देखाई रु ७९७५३४.७७। को कार्ा सम्पन्न िर्ार गरर रु ६७५०००। खचा लेखेको छ । 
प्रतिघनतमटर रु ५१३.७१ को दरले उक्त र्वद्यालर्मा प्रधानध्र्ापक र इश्चन्जतनर्रको रोहवरमा र्फल्ड 
तनमाार्को कार्ावारे छलफल हदुां हेमान्ि भन्ने व्र्श्चक्तको डोजर प्रर्ोग गरी र्फल्ड सम्माएको जानकारी 
ददएको हदुां मेतसनको दर रु ६४.१६ सट्टा मातनसको कृतिम र्वल िर्ार गरी रकम भकू्तानी तलएको 
देश्चखर्ो । मेश्चशन प्रर्ोग गरेपतछ मेश्चशनको दर  रु ६४.१६ ले १५५२.५० घनतमटरको 
९९६०८.४०। उपभोक्ताको र्ोगदान कर्ट्ट रु ८९६४७। भकू्तानी ददनपुनेमा कश्चन्टन्जेन्सी बाहेक रु 
६०७५००। भकू्तानी ददएकोले बढी भकू्तानी ददएको रु ५१७८५३। बढी भकू्तानी भएको हदुां 
गलि नापी गरर र्वल िर्ार गने प्रार्वतधक कमाचारी समेिलाई श्चजम्मेवार बनाई उपभोक्ता सतमतिबाट 
असूल गरर संश्चचि कोष दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१७८५३।०० 

107.  १८।२०७७।३।२८ टेन्डरको माध्र्मबाट न्रू् देवकोटा हाडावेर्र एण्ड सप्लार्साबाट २×१×१ 
साईजको ५६७ थान र १.५×१×१ माफा िको २२१ थान ग्र्ार्वन ब्सको मलु्र् समेि रु 
२५२४४५०। मा खररद गरेको मा तनम्न अनसुार कैर्फर्ि देश्चखएको रु. 

 (क) सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ११५ मा सावाजतनक तनकार्ले आपूतिा गररएका 
मालसामान सम्झौिामा उल्लेश्चखि प्रार्वतधक स्पेश्चशर्फकेशन र गरु्स्िर वमोश्चजमका भए नभएको 
तनररक्षर् एवंम परीक्षर् गनुापने उल्लेख छ । रकम सम्बन्धी फांटवारी खररद गररएका ग्र्ार्वन 
व्सको तनर्म अनसुार गरु्स्िर परीक्षर् गररएको छ । टेन्डर डकुमेन्टमा सामानको स्पेश्चशर्फकेशन 
हाटाकोटड उल्लेख भएको र र्वडरले पतन सोही गरु्स्िरको सामान सप्लाई गने उल्लेख गरेपतन 
सामान प्राप्त भएपतछ गरु्स्िर परीक्षर् नहदुा िोर्कएको मापदण्ड तभरको गरु्स्िर रू्क्त भए नभएको 
गना स्न ेश्चस्थति रहेन ।  

 (ख)पातलकाले खररद गरेको केर्ह ग्र्ार्वन व्सहरु प्रधानमन्री\मखु्र्मन्री लगाएका कार्ाक्रममा 
िटवन्ध िथा सडकमा प्रर्ोग भएको देश्चखएको छ । पातलकाले एकमषु्ट रुपमा चार उपभोक्ता 
सतमतिलाई सोझै कमाएको देश्चखएकोमा उक्त ग्र्ार्वन व्स परैु र्वडरहरु रुपमा उपभोक्ताले प्राप्त गरर 
कार्ा र्वलमा चढाई कार्ा सम्पन्न भएको र्ववरर् पेश हनु आएन । सडक सपतछ लगाएिका 
कार्ागने उपभोक्ता सतमतिले सोही ग्र्ार्वन प्रर्ोग गरर दोहोरो भकू्तानी तलने जोश्चखम कार्मै रहेकोले 
उक्त ग्र्ार्वन प्रर्ोग भएको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िथा उपभोक्ताले दोहोरो भकू्तानी नतलए आश्वस्ि 
हनुे प्रमार् पेश हनुपुदाछ ।  

 

 

२५२४४२०।०
० 

108.  १४।२०७७।३।२५ बढी र्वल भकू्तानीः नगर अस्पिाल सडक िथा घेरावार तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई नगर अस्पिालमा फोहोर फाल्ने खाल्डो तनमाार् गरेवापि रु १०५४८५६। भकू्तानी 
ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको कार्ा र्वलमा स्टोर मेश्चशनरी वाल १:४ को ६५.६८ घनतमटर 
देखाएको छ । उपभोक्ता सतमतिबाट प्रमाश्चर्ि र्वलमा नईन तसहं घिी संग ४१ घनतमटर ढुङ्गा खररद 
गरेकाको देश्चखएको छ । पातलकाको दरर्वश्लषेर् अनसुार खररद ढंुगाबाट (४१÷१.१) ३७.२७ 
घनतमटर मार वाल लाग्ने देश्चखन आर्ो । िसथा वास्िार्वक ३७.२७ घनतमटरको नापी हनुपुनेमा 
६५.६८ नापी गरेको देश्चखदा बढी नापी भएको २८.४१ घनतमटरको प्रतिघनतमटरको १२१६३.१२ 
को दरले रु ३४५५५४.२३ उपभोक्तालाई बढी भकु्तानी भएको हदुां उपभोक्ताको र्ोगदानको  
अनपुातिक कर्ट्ट गरर बढी भकू्तानी भएकोमा नापी गने प्रार्वतधकलाई समेि श्चजम्मेवार वनाई उपभोक्ता 
सतमतिबाट असूल गरर संश्चचिकोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

३४५५५४.२३ 

109.  १३।२०७७।३।२५ चालक जीवन वढुालाई पातलकाको डोजर प्रर्ोग गरी सडक ममाि गरेवापि 
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रु १५०३८८। भकू्तानी ददएको छ । चालकले माउन्ट एभरेस्ट इन्टरप्राइजेजबाट ६६७ तलटर 
इन्धन रु ५७६९६। मा खररद गरर र्वल संलग्न गरेको फांटवारीमा देश्चखर्ो । वास्िार्वक र्वल 
भन्दा रु ९२६९२। बढी तनजले भकू्तानी तलएको हदुां बढी भकू्तानी भएको रकम तनजबाट असूल 
गरी संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 

 

 

 

९२६९२।०० 

110.  १०।२०७७।३।१५ सामान आपूिी गने रकम भकू्तानी दददा सक्कल र्वल संलग्न गरेर मार 
भकू्तानी ददनपुदाछ । ठुली भेरी इश्चन्जतनर्ररङ्ग एण्ड टेश्च्नकल िेतनङ्ग वहसेुवा प्रा. तल. लाई सोलार 
र्हटर र ट्यूव सोलार र्फल्टर १\१ सेट आपतुिा गरेवापि रु ३५८३५०। भकू्तानी ददएको छ । 
संलग्न फाटवारीमा सामान आपूतिाको सक्कल र्वल भरपाई पेश नभएकोले मू.अ. कर सम्वश्चन्धि 
आन्िररक राजश्व कार्ाालर्मा पेश गरेको प्रमार् पेश गने रु. 

 

 

४१२२६।१० 

111.  ४।२०७७।२।२० कोरोना आईसोलेसन अस्पिालः कोरोना आईसोलेसन अस्पिाल तनमाार् उपभोक्ता 
सतमतिलाई कोरोना अस्पिाल (लोड वेररङ्ग ररगटमको RCC भवन) तनमाार् गरेवापि रु 
९९४९३९८। भकू्तानी गरेकोमा तनम्न अनसुार कैर्फर्ि देश्चखन आर्ो ।  
(क) आईसोलेशन भवन तनमाार् सतमतिका अध्र्क्ष शेर बहादरु आली समेिको रोहवरमा अस्पिाल 
भवनको तनररक्षर् भर्ो । तनरीक्षर्को क्रममा र रकम भकू्तानी सम्बन्धी फांटवारी परीक्षर् गदाा 
सामदुार्ीक वनबाट काठ र्वउहरु प्राप्त गरर प्रर्ोग गरेको स्थानीर्ले सम्झौिा अनसुार भन्दा बढी 
तनशलु्क श्रमदान गरेको कारर् पातलकाकम बचेको रकम तमति २०७७।१।२८ मा रु 
१०,०००। र तमति २०७७।२।५ मा रु ११,९३,४३०। समेि रु १२,०३,४३०। उपभोक्ता 
सतमतिका अध्र्क्षले र्फिाा गकााकव देश्चखर्ो । उक्त रकम संघीर् सरकाको ससिा अनदुानबाट प्रदान 
गररएको मा बचि रकम संघीर् संश्चचिकोषमा र्फिाा गनुापनेमा पातलकाको आफ्नै खािामा राखेको छ 
। िसथा उक्त रकम संघीर् कोषमा र्फिाा हनुपुने रु. 
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112.  अनपुातिक कर्ट्ट नगरेकोः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ (६)मा उपभोक्ता 
सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ांकन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बश्चन्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने उल्लेख छ । कृर्षसडक लगार्ि तसंचाईको कार्ा गने उपभोक्ता 
सतमतिबाट र्स तनर्मावलीको  पालना भएको छैन । कार्ाालर्ले पतन उपभोक्तालाई रकम ददनपुवुा 
सम्झौिा अनसुार उपभोक्ताको र्ोगदानको रकम कट्टा गरी रकम भकु्तानी ददन ु पदाछ ।उपभोक्ताले 
रकम भकु्तानी तलन पेश गरेका खचा सम्बन्धी फाँटवारी परीक्षर् गदाा सडकको सफ्ट स्वार्ल, हाडा 
स्वार्ल सफ्ट रक हाडा रक कर्टङ्ग गना मेश्चशन प्रर्ोग गरेको र मेश्चशनको लातग अवश्र्क इन्धनको 
खचाको र्वल संलग्न गरेको देश्चखर्ो । भकु्तानी सम्बन्धी र्वल एवं कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा मातनसले 
काम गरेको देश्चखदैन । मेश्चशनबाट काम गराउदा भकु्तानी तलएको रकम एवं भकु्तानी भन्दा वास्िर्वक 
खचा कम लागेको देश्चखन्छ । सोही वास्िर्वक खचाको आधारमा उपभोक्ताको  १५ प्रतिशि र्ोगदान 
कट्टा गरी रकम भकु्तानी ददनपुनेमा उपभोक्ताको र्ोगदान कट्टा नगरेको र कृतिम मष्टरोल िर्ार गरी 
देहार् अनसुार बढी भकु्तानी तलएकोमा खचा प्रमाश्चर्ि गने कमाचारी एवं नापी गने प्रार्वतधक समेिलाई 
श्चजम्मेवार बनाई असलु उपर गनुापने रु 

भौ. नं. तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कार्ाक्रम भकू्तानी 
रकम 

भकू्तानी 
ददनपुने 

बढी 
भकू्तानी 

६५।२०७७।३।३
० 

लामाघारा कृर्ष सडक उ. 
स. 

कृर्ष र्वकास रर्नीति ५९२५५२ ४९९४८२ ९३०७० 

६३।२०७७।३।३
० 

श्चचसापानी डाडंा फारुला 
कृर्ष सडक तन. स.  

कृर्ष र्वकास रर्नीति १५००००
० 

१०७२२८७ ४२७७१३ 
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५२।२०७७।३।२
६ 

महुा खोला गौररपािल कृर्ष 
सडक तन. उ. स. 

कृर्ष र्वकास रर्नीति १४१०००
० 

५२९२०० ५८८०० 

४८।२०७७।३।२
६ 

ररम्का चौतसला पाति छने 
कृर्ष सडक िथा खानेपानी 
तन. उ. स. 

कृर्ष र्वकास रर्नीति ५२८४५६ ४७७००० ५१४५६ 

२८।२०७७।३।२
२ 

नदवुा ठुलीमाई कालाखोला 
तगजा कृर्ष सडक 

कृर्ष र्वकास रर्नीति १८५०००
० 

१७३९९३३ ११००६७ 

२२।२०७७।३।२
२ 

वडा स्िररर् कृर्ष सडक तन. 
उ. स. फल्पा तसमवजार 
घैरेना  

पातलका पंूजीगि १५००००
० 

१३७०५३० १२९४५० 

८३।२०७६।८।२
४ 

म्र्ारम खोला सडक  पातलका पंूजीगि २६०००० २४८१२० ११८८० 

११९।२०७६।१०
।२४ 

वडा नं. ११ सडक ममाि पातलका पंूजीगि ९४५२०६ ८९४९८ ५०२८ 

१४१२०७७।२।१
४ 

ठुली भेरी सडक तनमाार् उ. 
स. 

पातलका पंूजीगि २१७६७२
२ 

१८१५६८६ ३६१०३६ 

जम्माः १२४८५०० 

 
113.  मेश्चशनको बढी दरः उपभोक्ताले मेश्चशन प्रर्ोग गरेवापिको भाडारकम भकू्तानी दददा पातलकाले िर् 

गरेको दरमा भकू्तानी ददनपुदाछ । केही उपभोक्ताले प्रर्ोग गरेको मेश्चशनको दररेट परीक्षर् गदाा 
पातलकाले िोकेको दररेट भन्दा बढी दरमा भकू्तानी ददन ेगरेको देश्चखर्ो । पातलकाले िर्ार गरेको 
सानो मेश्चशनको प्रतिघण्टा रु २९२८ र ठूलो मेश्चशनको रु ३२२८ रहेको छ । सोही आधारमा 
अतधकिम दर ३२२८ र इन्धन खपि अतधकिम १२०० समेि रु ४४२८ मा नबढ्ने गरर रकम 
भकू्तानी ददनपुने देहार् अनसुार बढी भकू्तानी ददएको कारर् पातलकालाई व्र्र् भार पना गएको देश्चखर्ो 
। िसथा देहार्मा उपभोक्ताबाट बढी भकू्तानी भएको रकम असूल गरर संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने 
रु. 

भौ. नं. तमति उपभोक्ता सतमतिको 
नाम कार्ाक्रम घण्टा भकू्तानी 

दर बढी दर बढी रकम 

६५।२०७७।३।३० लामाघारा कृर्ष सडक कृर्ष र्वकास 
रर्नीति  

१०८ ५०८५ ६५७ ७०२९९ 

५२।२०७७।३।२६ मोहखोला गौरीपािल 
सडक  

कृर्ष र्वकास 
रर्नीति  

वे्रकर ३०  ८५८८ ४१६० २८५९२० 
वकेट ६० ६७८० २३५२ 

३४।२०७७।३।२३ काफलचौर देश्चख 
भजाउने वडा कार्ाालर् 
कृर्ष सडक 

कृर्ष र्वकास 
रर्नीति  

२६९ ६२०० १७७२ ४७६६६८ 

३८।२०७७।३।२१ खार खारा खोला 
िटबन्ध तन. उ. स. 

प्रकोप 
व्र्वस्थापन 

५७ ६७८० २३५२ १३४०६४ 

६।२०७७।३।२८ छेपारे र्पपलचौर 
ज्र्ातमरेकोट सडक 
खण्ड(क) सतमति  

शशिा 
अनदुान 
प्रदेश 

४६२.९४७ ५२२० ७९२ ३६६६५४.१ 

५।२०७७।३।२२ बसेरा खदी सडक 
तनमाार् िथा ममाि 
उ.सतमति 

शशिा 
अनदुान 
प्रदेश 

५२६ ३०९८.
८५९ 

१७०.
८५९ 

८९८७१.८३ 

जम्माः १४२३४७७।  

 

 

 

 

 

 

 

१४२३४७७।०
० 

114.  भाडा करः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा कुनै पतन सवारी साधन वा भाडामा मोटर 
एस्काभेटर लगाएिका सेवाहरु तलदा भकू्तानी मा िोर्कएको प्रतिशिको दरले अतग्रम कर कर्ट्ट गनुापने 
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व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई सम्झौिा अनसुार र्वतभन्न तनमाार् कार्ाको लातग 
रकम उपलब्ध गराउदा उपभोक्ता सतमतिले तनमाार् कार्ाको लातग भाडामा तलई प्रर्ोग गरेको िकˏ 
ट्या्टरˏ स्काभेटर लगाएिका सेवाहरु भाडामा तलंदा अतग्रम कर कर्ट्ट वापि उपभोक्ताबाट रकम 
कट्टा गरी राखेको रु ३१२२४७।०० नेपाल सरकारको संघीर् संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापनेमा 
लेखापरीक्षर्को अवतध सम्म दाश्चखला गरेको प्रमार् पेश नभएको उक्त रकम संघीर् संश्चचि कोषमा 
दाश्चखला गनुापने रु 

 

 

 

 

 

३१२२४७।०० 

 ८०१०२६३३२ प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रमः  

115.  १६८।२०७७।३।३० कामका लातग पाररश्रमीकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना संर्ोजक िथा 
व्र्वस्थापन कार्ार्वतध  २०७६ को दफा २ मा स्थानीर् िहले सशु्चचकृि गरेको वेरोजगार व्र्श्चक्तलाई 
प्राथातमर्ककरर् गरेर रोजगारमा पठाउनपुने उल्लेख गरेपतन पातलकाले वेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्दावतधक 
गरेको छैन । संलग्न  रोजगारीमा प्राथातमकरर् उल्लेख गरी वेरोजगारलाई काम उपलव्ध गराएको 
देश्चखएन । साथै दफा २१(४) मा श्रतमकको भकु्तानी गदाा श्रतमकको दैतनक उपश्चस्थतिको अतभलेख 
अनसुार स्थानीर् िहले तनदेश्चशकाको दफा २७ (२)  अनसुार श्रतमकको व्र्श्चक्तगि बैंक खािामा रकम 
जम्मा गनुापने उल्लेख छ । श्रतमकको रकम भकु्तानी सम्वन्धी फांटवारी परीक्षर् गदाा पातलकाले 
उपभोक्ता सतमतिको खािामा रकम पठाएकोले वास्िार्वक श्रतमकले िोर्कए बमोश्चजमको रकम प्राप्त 
गरे नगरेको एर्कन गना सर्कएन । पातलकाले ८ वडामा संचातलि कार्ाक्रममा श्रतमकको ज्र्ाला 
वापि रु.६६,८९,०००।०० भकु्तानी गरेकोमा वास्िार्वक श्रतमकले रकम नपाउने जोश्चखम कार्म 
भएकोले वास्िार्वक श्रम वापिको ज्र्ाला प्राप्त गरेको प्रमार् पेश गनुा पदाछ । प्रधानमन्री रोजगार 
कार्ाक्रममा देहाएको व्र्होरा देश्चखर्ो ।  
१ तनम्न कार्ामा नगरपातलकाले तनधाारर् गरेको दररेट भन्दा बढी दररेटमा कार्ा सम्पन्न गरेको र 
७५ mm ६ के. जी. पाइप खररद गरर बढी भकू्तानी गरेको रकम असूल गरर संश्चचि कोषमा दाश्चखला 
गनुा पने रु.  

तस. न. र्ोजनाको नाम 
कामको 
र्ववरर् 

पररर्ाम दर जम्मा भकू्तानी 
भकू्तानी 

फरक व्र्र् 
१ र्हमालर् माध्र्ातमक 

र्वद्यालर् घेरावार 
तनमाार् 

stone 
masonry 
with mud 
mortar  

१३६.६८ ४९१२.०
४ 

६७११३७७.६३ ८११९६.१२ 

२ झ्र्ारम खोला 
धैराना तसंचाइ कुलो 
ममाि 

पाइप खररद ५०० 
तमटर 

३४० २०४००० १४०६५ 

जम्माः ९५२६१.१२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९५२६१.१२ 

116.  आठर्वसकोट नगरपातलका वडा नं २ स्र्ाला माथीगाउँ तसंचाइ तनमाार् गदाा राम बहादरु थापालाई रु 
९८०६८५.०७ भकू्तानी गरेको छ । पाईप लाइन खन्ने काम र उक्त खनेको पाईपलाई पनेु कामको 
इर्ष्टमेटमा ४०६९ तमटरको लम्वाई राखेकोमा पाईप १००० तमटर मार खररद गरर बढी भकू्तानी 
गरेको रकम असूल गरर संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु. 
र्ोजनाको 
नाम 

र्ववरर् पररर्ाम दर जम्मा खचा खदु काम 
पररर्ाममा 
अन्िर 

बढी भकु्तानी 

स्र्ाला 
मातथगाउँ 
तसंचाई 
तनमाार् 

पाईप 
लाइन 
खन्ने 
काम 

369 घन 
तमटर 
 

 

1361.3

4 

502334.46 90 घन तमटर 
 

३०६ घन 
तमटर 

416570.04 

 

पाईप 
लाइन 
पनेु 

376.11 घन 
तमटर 

428.0

9 

161008.93 90 घन तमटर 
 

286.11 122480.83 

 

 

 

५३९०५०.८७ 



 

 
38 

कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

काम 
 

 

जम्माः 539050.87  
117.  तनम्न अनसुारमा रोजगार संर्ोजकलाई कार्ा गनुा पवुा लागि अनमुानमा िोर्कएको वेरोजगार मज्दरु 

संख्र्ा उल्लेख गरर सम्झौिा गरेकोमा कार्ा सम्पन्न भइ रकम भकू्तानीको लातग पेश गरेको 
फांटवारीमा वेरोजगार मज्दरुको संख्र्ा वरृ्र्द् गरर संर्ोजकले रकम भकू्तानी तलएको देश्चखर्ो । 
सम्बश्चन्धि मज्दरुको खािामा रकम जम्मा नगनेˏ रोजगार संर्ोजकको खािामा रकम जम्मा गनेˏ 
रकम भकू्तानीको अवस्थामा मज्दरु संख्र्ा वरृ्र्द् गरर मस्टररोल िर्ार गने गरेको कारर् वास्िार्वक 
मज्दरुले रकम नपाउन ेश्चस्थति रहेको देश्चखएको हदुा र्थाथा छानर्वन गरी प्रमार् पेश गनुापने रु 

तस नं टोली निेाको नाम कार्ाको र्ववरर् 
सरुुमा पेश 
गरेको मज्दरु 

संख्र्ा 
रकम भकू्तानी तलदा 
पेश गरेको मज्दरु 

संख्र्ा 
बढी संख्र्ा बढी भकू्तानी 

१ श्री नरर्वर कामी सडक तनमाार्  ७१८ १२६० ५४२ २८०२१४ 

२ श्री आर्षु शाही सडक तनमाार् ९७४ १२८६ ३१२ १६१३०४ 

३ श्री मन बहादरु 
चदारा 

सडक तनमाार् १४०९ १८८० ४७१ २४३५०७ 

जम्माः ६८५०२५ 
 

 

 

 

 

 

६८५०२५।०० 

 ब. उ. शी. नं ८०१०६१०८(शशिा अनदुान प्रदेश)  

118.  ०७।२०७७।३।३०  बढी भकु्तानीः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६(३) 
अनसुार खचा गदाा र्वल भपााइ सर्हि राख् नपुने उल्लेख छ । भल्मा घेत्मा हम्पा सडक ममाि 
सतमतिलाई सडक ममाि िथा ग्र्ार्वन व्स र्फतलङ्ग गरेवापि रु १३६३७२५। भकू्तानी गरेको छ 
। १३० गोटा ग्र्ार्वन व्स खररदको र्वल फाटवारीमा संलग्न गरेको िर कार्ा सम्पन्न र्वलमा 
२२८ गोटा ग्र्ार्वन व्स खररद गरी र र्फतलङ्ग गरेको भतन बढी भकू्तानी गरेको रकम असूल गरर 
संश्चचि कोषमा दाश्चखला गनुापने रु  

भौ. नं. 
तमति 

उपभोक्ता 
सतमतिको 
नाम 

खररद 
गरेको 

प्रर्ोग 
देखाए
को 

बढी दर जम्मा बढी 
र्फतलङ्ग 

दर जम्मा 

०७।२
०७७।
३।३० 

भल्मा घेत्मा 
हम्पा सडक 
ममाि सतमति 

२×१×१ 
५० गोटा 

१२० 
गोटा 

७० 
गोटा 

३४४२.

५७ 

२४०९
७९.९ 

१४० 
घनतमटर 

२६४३
.७५ 

३७०१२
५ 

१.५×१×१ १०८ 
गोटा 

२८ 
गोटा 

२६६१.

५९ 

७४५२
४.५२ 

४२ 
घनतमटर 

२६४३
.७५ 

१११०३
६.५ 

जम्मा ३१५५
०४.४ 

  ४८११६२ 

कुल जम्मा ७९६६६६.४० 
 

 

 

 

 

 

७९६६६६.४० 

119.  ६।२०७७।३।२८ बढी इन्धनः  सावाजतनक खचा तनर्मावली २०६४ को ९७(६) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन र्वल भरपाई र खचा 
प्रमाश्चर्ि गने अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्वश्चन्धि 
सावाजतनक तनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । बसेरा खदी सडक तनमाार् िथा ममाि उ. सतमतिलाई 
सडक तनमाार् िथा ममाि गरेवाि १६३००००। भकू्तानी ददएको छ । उपभोक्ताले पेश गरेको 
फांटवारीमा बाटो तनमाार् गदाा मेश्चशन प्रर्ोग गरी बाटो बनाएकोले ५२६ घण्टा मेश्चशन प्रर्ोग हदुां 
 औषि प्रतिघण्टा १२ तलटरले ६३१२ तलटर लाग्नेमा  १०४८६ तलटर खररद गरी लाग्ने भन्दा 
४१७४ तलटर बढी खररद गरेको देखाई रु ३०८४२९.३८ बढी भकू्तानी तलएको देश्चखएकोले बढी 
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भकू्तानी रकम सम्वश्चन्धि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गरर संश्चचिकोषमा दाश्चखला गनुापने रु. ३०८४२९.३८ 

120.  पेश्की बाकँी : आतथाक वषाको अन्िमा बाँकी रहेको देहार् अनसुारको पेश्की लेखापरीक्षर् अवधी सम्म 
पतन असलु फर्छ्यौट नभएको हुँदा आतथाक कार्ार्वधी तनर्मावली¸२०६४ को तनर्म ७४ अनसुार 
असलु फर्छ्यौट हनु ुपदाछ । 

पेस्की तलनकेो नाम वापि पेस्की तलएको 
तमति 

म्र्ाद भए 
नभएको रकम पेस्की तलनकेो प्रकार 

खड्रक बहादरु बढुा सडक ममाि २०७६।७।२२  ६२१००० कमाचारी 
जम्मा म्र्ाद नभएको ६२१०००  

कोर्प एण्ड न्र्ौपान ेर्िी 
र्वल्डसा जे भी 

हश्चस्पटल तनमाार् २०७६।९।०६  १७२७००
० 

ठेकेदार 

नेपाल पावर 
ईश्चन्जतनर्रङ एण्ड 
फेतिकेटर न्र् ु सामाना 
एन्टरप्राइजेज जे भी 

क्रसर काष्ठ 
उद्योगलाइ अनदुान 

२०७६।१।८  १२००००
० 

ठेकेदार 

र्प एस कन्ि्सन सेवा गाउँवारी र्वद्यालर् 
भवन तनमाार् 

२०७६।९।२२  ९९२००० ठेकेदार 

मनकामना कन्ि्सन 
तनमाार् एण्ड सप्लार्स 

सनु्दर पानी 
वीद्यालर् भवन 
तनमाार् 

२०७७।२।२१  १४००००
० 

ठेकेदार 

हाम्रो पन्ि जे भी शर्हद स्मिृी 
र्वद्यालर् भवन  
तनमाार् 

२०७७।२।२१  २३००००
० 

ठेकेदार 

ददवा र्िी नार्ाग्रा जे 
भी 

शर्हद स्मिृी 
र्वद्यालर् भवन  
तनमाार् 

२०७७।२।२८  २५००००
० 

ठेकेदार 

मागा देवी तनमाार्  सेवा रोड तनमाार् २०७७।३।१०  ५६९०३७
४ 

ठेकेदार 

ग्रामीर् र्वुा सरोकार 
केन्द्र 

सडक ममाि २०७६।८।६  ५८३००० संस्थागि 

श्चक्षतिज वहसेुवा प्रा ली वैज्ञातनक वन 
व्र्वस्थापन 
कार्ाक्रम 

२०७६।८।८  १६०००० संस्थागि 

झारमारे जलजला श्रम 
सहकारी संस्था ली 

भवन तनमाार् 
नगरपातलकाको 
कृर्ष प्रर्ोजन भवन  

२०७६।८।२६  १०३८००
० 

उपभोक्ता सतमति 

सानीभेरी वहउुद्शीर् 
सहकारी संस्था 

कार्ाक्रम खचा २०७६।९।२९  २००००० संस्थागि 

 जम्मा म्र्ाद भएको  १७७९०३७४ 
जम्मा पेश्की बाकी १८४११३७४।००  

 

 

६२१०००।०० 

 अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम 
किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ ।                               

 

 र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो श्चस्थति तनम्नानसुार रहेको छ । 

तस.नं. आ.व. वरेुज ु
दफा 
नं. 

वरेुजकुो 
संश्चक्षप्त 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार सम्परीक्षर् 

असलुी प्रमार् तनर्तमि पेश्की  

1 2074/075 18 पेश्की बाकी  1418000   1418000 

2 
2075/076 38 पवन कुमार 600000    600000 
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कार्ाालर्को नाम M आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम                                          आ.व. २०७६।७७ 
द.फा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

र्ादव  

3 जोखे बढुा 292000    292000 

4 राम बहादरु 
मल्ल 

100000    100000 

5 र्टम्बर भवन 
तन उ स 

1400000    1400000 

6 गर्िान्िान्री
क श्रम 
सहकारी 
संस्था तल 

1100000    1100000 

7 ग्लोबल 
ईन्जीतनर्रीङ्ग 
एशोतसर्ट  

104000    104000 

8 गोर्वन्द 
बढुाथोकी 

67000    67000 

9 कान्जीरोवा 
एग्रोतभलेज  

6305    6305 

10 साईकुमारी 
मश्चन्दर तन उ 
स 

850000    850000 

11 ड्राईभर जैखर 
र्वक  

2002    2002 

12 ड्राईभर प्रददप 
चदारा 

30000    30000 

13 राडी 
घारीखोला 
सडक ममाि 
उ स 

900000    900000 

जम्मा 5451307    6869307 

आ व २०७५।०७६ को तनम्नानसुारको बेरुज ुसम्परीक्षर्ाथा पेश भएको छ ।  

१ दफा २६ ऋर्ात्मक मौज्दाि रहेको रु १३९०७१२८।०० दाश्चखला प्रमार् पेश  

२ दफा २६ राजश्व अतभलेख नभएको रु २१५८९६३०।०० राजश्व अतभलेख प्रमार् पेश भएको 

३ दफा २७ उपभोक्ता समहु र्वच प्रतिस्प्रधाा गराएको रु ४०८०९००।०० प्रतिस्प्रधाा गराएको र्ववरर् पेश 
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अनसुचुी-१ 

आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम को संश्चचिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             (रु.हजारमा) 

श्चजल्ला स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बरेुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाकँी गिवषाको 

श्चजम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाडँफाटँ 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

रुकुम 
पश्चिम आठर्वसकोट नगरपातलका 1631692 

8006

4 

4.91 11047 

38587

7 

78813 47103 

30560

4 

81739

7 

49107

0 

29390

3 

29322 

81429

5 

14149 

 

 

अनसुचुी-२ 

 

आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम को बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

श्चजल्ला स्थानीर् िह 

प्रारश्चम्भक बरेुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाकँी बरेुजू वाकँी बरेुजू 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाश्चन्िक लगिी सैर्द्ाश्चन्िक लगिी सैर्द्ाश्चन्िक लगिी अतनर्तमि 

भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
श्चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

रुकुम 
पश्चिम 

आठर्वसकोट 
नगरपातलका 65 57 80064 0 0 0 65 57 80064 13513 48531 17399 0 0 65930 621 0 621 

 

अनसुचुी-३ 

आठर्वसकोट नगरपातलकाको कार्ाालर्, रुकुम पश्चिम को अध्र्ावतधक बेरुज ुश्चस्थति 
-?=xhf/df_ 

श्चजल्ला स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाकँी 

वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाकँी रकम 

गि वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको थप 
रकम 

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 

वरेुज ु

र्स वषा  

सम्मको वाकँी 
वरेुज ुमध्रे् 

पेश्की 
रुकुम 
पश्चिम आठर्वसकोट नगरपातलका 107330 0 6869 6869 0 0 100461 80064 180525 5451 

 


