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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हचने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गचणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्र्त्र् 
समेिको र्वर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हचने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207६/7७ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमचख उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शचर्द्िा, प्रर्तलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजचामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनचा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररर्ालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सचधारका लातग सचझाव प्रदान गरी सचशासन प्रवर्द्ानमा टेवा प चर् र्ाउनच 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७६/७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छचट िदएको, बक्र्तिा 
असूलीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनचशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्ा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनचमोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खर्ा गरेको, खररद कानून र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खर्ा गरेको, बर्ि अनचदान 
र्फिाा नगरेको, अनचत्पादक िथा र्विरणमचखी खर्ाको बाहचल्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टचके्र आर्ोजनाको छनतट गरेको, लागि अनचमान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजचटेको, िदगो र्वकासका लक्ष्र् अनचरूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजचामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजचामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनचभवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमार्ारी तनर्चर्क्त िथा बढचवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सचधार हचन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दचरुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनचका साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजच फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजचामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सचधार गरी गि र्वगिका बेरुजच उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनचशासन हचने 
व्र्वस्था तमलाउनचपदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजचद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमचख सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सचधार हचने अपेक्षा गरेको छच । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पचर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमार्ारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमार्ारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछच ।  

   

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सचदूरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

र्.नं. ३२९                                                                                     तमतिाः २०७९।३।१२ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री नगर प्रमचखज्रू्, 

महाकाली नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दार् चाला ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले महाकाली नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७६/७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७७ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७६/७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रर्तलि कानून बमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्र्रण गदाछ ।   

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ७ लाख ५४ हजार बेरुजच देर्खएको छ । सोमध्रे् तमति २०७८।७।२२ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु. १ करोड 
९१ लाख ३४ हजार फस्र्ौट भई असूल गनचापने रु. १२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनचापने रु. १ करोड ७९ लाख ८३ हजार, 
तनर्तमि गनचापने रु. २३ लाख ७४ हजार रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु. ६ करोड २३ लाख १२ हजार बरेुजच बाकँी रहेकोमा र्स 
वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फस्र्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजच समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजच रु. ८ करोड ३९ लाख ३२ 
हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बरेुजच वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. लेखापरीक्षणमा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।६।२२ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका 
प्रमाण कागाजिका आधारमा फस्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवदेन पाना ३५ (पैतिस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असूली लक्ष्र् अनचसार नभएको, कमार्ारीको दरबन्दी अनचसार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनचदानको पर्ााि अनचगमन नभएको, र्विरणमचखी कार्ाक्रम 
सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्िररक लेखापरीक्षण नभएको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा 
औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

4. आम्दानी िथा खर्ाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हचन ेकच नै 
जानकारी खचलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहसगँ हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आर्ारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्चक्त छन ्भने्न कच रामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रर्तलि कानून 

बमोर्जम सही र र्थाथा हचने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागच गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । महाकाली नगर 
कार्ापातलका, महाकाली नगर प्रमचख र प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनचगमनका लातग र्जम्मेवार रहेका 
छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्र्ि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनचा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्र्ि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हचन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भन ेहचँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हचन ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 

                    (िारा प्रसाद पाण्डे) 
                          नार्ब महालेखापरीक्षक
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महाकाली नगरपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

आतथाक बषााः २०७६।७७ 
पररर्र् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सचदृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीणी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको सञ् र्ालन गने उद्देश्र्ले र्स महाकाली नगरपातलकाको स्थापना भएको 
हो। स्थानीर् सरकारले सञ् र्ालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनचा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सचतनर्श्चि गरी नागररकलाई गचणस्िरीर् सेवा प्रदान गनचा महाकाली नगरपातलकाको 
उद्देश्र् रहेको छ । र्स नगरपातलका अन्िगाि ९ वटा वडा, ४९ नगरसभा सदस्र्, १३५.११ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 
२०६८ को जनगणना अनचसार २१ हजार २ सर् ३१ जनसंखर्ा रहेको छ । त्र्स्िै महाकाली नगरपातलकाको नगर पाश्वार्र्र 
२०७७ अनचसार जनसंखर्ा २४ हजार ४ सर् ६७ रहेको छ । 
स्थानीर् संर्र्ि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स नगरपातलकाले र्वत्तीर् 
हस्िान्िरणबाट प्राि अनचदान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको 
आर् व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६/०७७ को समग्र संर्र्ि कोषको संर्क्षि अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छाः 

तस
.
नं 

आर् िफा  तस.
नं. 

व्र्र् िफा  

र्ववरण रकम  रकम र्ववरण रकम रकम 

१ 

गि वषाको  

र्जम्मेवारी 
  

७८९१५३९८.५७ १ र्ालच खर्ा 
  

३०२२५८९५२.७२ 

  
क) नगद 

    
२ पूरँ्जगि खर्ा 

  
१४७५७८२७१.०० 

  

ख) बैंक संर्र्ि  

कोष ४७०६३६४०.६१ 
  

३ 

तबत्तीर् व्र्वस्था  
भ चक्तानी  

  
१९३७७०.०० 

  

ग) बैंक र्वतभन्न  

कोष खािा २४२९८४४५.४४ 
    

  ऋण भ चक्तानी ८३८७६.७० 
  

  

घ) बैंक धरतटी  

खािा ७५५३३१२.५२ 
    

  व्र्ाज भ चक्तानी १०९८९३.३० 
  

२ 

र्ालच आ.ब.को  

आर् 
  

२७३१६६८०.०० 
  

  अन्र् भ चक्तानी 
    

  

क) प्रकोप  

व्र्वस्थापन कोष  १८२८५६५९.०० 
    

गि बषाको रे्क  

साटन बांकीको  

भ चक्तानी 
  

५९९२३७६८.५९ 

  

ख) ममाि  

सम्भार कोष  ५५२०२६२.०० 
  

४ धरतटी र्फिाा 
  

३४०८८२५.०० 

  
  ग) र्वर्वध कोष  ०.०० 

  
५ र्वतभन्न कोष खर्ा 

  
२२५७२७७२.०० 

  

ग) बैंक धरतटी  

खािा ३५१०७५९.०० 
    

क) प्रकोप  

व्र्वस्थापन 
कोष  १८२८५६५९.०० 

  

३ आन्िररक आर् 
  

५८१६३८३४.७० 
  

ख) ममाि सम्भार  

कोष  ३००३२२४.०० 
  

  

   क) आन्िररक  

आर् राजश्व ८७३५५५६.२० 
    

  ग) र्वर्वध कोष  १२८३८८९.०० 
  

  

ख) संर्घर् 

राजश्व 

४८१६८६३१.०९ 

  
६ 

रार्ष्ट्रर्पररर्र्पर  

िथा पञ्जीकरण  
  

११४७९७६.०० 
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वाँडफाँडबाट र्वभाग 

  

ग) प्रदेश  

सवारी  

कर बाट १२५९६४७.४१ 
  

७ 

सामार्जक सचरक्षा 
िथा संरक्षण 

  
४४६२५२००.०० 

४ संघीर् तबत्तीर्  

हस्िान्िरण 

  
३९१८५५०००.०० ८ 

स्थानीर् पूवााधार  

र्वकास साझेदारी  
कार्ाक्रम 

  
६५९४२३१.०० 

  

   क) तबत्तीर्  

समातनकरण  

अनचदान १३२८०००००.०० 
  

९ मतज्दाि 
  

१०५८०५२१५.७९ 

  

   ख) शशाि  

अनचदान २३८८५५०००.०० 
    

क) बैक मतज्दाि  

संर्र्ि कोष ३२८२८४१४.९९ 
  

  

   ग) समपचरक  

अनचदान ७७०००००.०० 
    

ख) बैक मतज्दाि  

पचर्जगि खािा १७३८७३९२.०० 
  

  

   घ) र्वशेष  

अनचदान १२५०००००.०० 
    

ग) बैक मतज्दाि  

र्ालच खािा २०८२७२११.९१ 
  

५ 

प्रदेश सरकार  

वाट  

प्राि अनचदान 
  

२५५२३०००.०० 
  

घ) बैक मतज्दाि  

बैदेर्शक 
अनचदान ४६६१२८६.०० 

  

  

   क)  तबत्तीर्  

समातनकरण  

अनचदान ६८५००००.०० 
    

ङ) बैक मतज्दाि  

र्वतभन्न कोष २७६१५५४.०० 
  

  

   ख) शशाि  

अनचदान १४०२०००.०० 
    

  र्) मेगा बैङ्क  

मतज्दाि 
0540010034173NPR 

१२८७८५२५.३७ 
  

  

   ग) समपचरक  

अनचदान ९७७१०००.०० 
    

  छ) धरतटीको  

बैक मतज्दाि ७६५५२४६.५२ 
  

  

   घ) र्वशेष  

अनचदान ७५०००००.०० 
       

  ज) प्रकोप  

व्र्वस्थापन कोष  

बैक  ३२८९२७७.०० 
  

६ 

बैदेर्शक  

अनचदान प्राि ४६६१२८६.०० ४६६१२८६.०० 
  

  झ) लागि  

सहभातगिा बाकी  

बैक  ३५१६३०८.०० 
  

७ 

अन्र्  

तनकार्बाट  

प्राि 
  

५८३५८९७२.५० 

१
० 

बैंङ्क र्हसाब तमलान  

हचन बाकंी 
  

-३५७५३८३१.०९ 

  

सडक बोडाबाट  

प्राि ६१६६८९.०० 
          

  

आन्िररक  

मातमला  
मन्रालर्  १३८५०००.०० 

          

  

सामार्जक  

र्वकास  

मन्रालर्  १६३२००.०० 
          

  

र्शक्षा  

तनदेशनालर् ५६००००.०० 
          

  
प्रदेश िथा  ३६०९०७.५० 
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स्थानीर्  

शासन सहर्ोग  

कार्ाक्रम 

  

पररर्र्पर िथा  
पञ्जीकरण  

र्वभाग ११४७९७६.०० 
          

  

सामार्जक  

सचरक्षा  

िथा संरक्षण ४४६२५२००.०० 
          

  

स्थानीर् पूवााधार  

र्वकास  

साझेदारी  
कार्ाक्रम ९५०००००.०० 

          

८ 

उपभोक्ता नगद  

लागि  

सहभातगिा १३५६०९७९.२४ १३५६०९७९.२४ 
        

जम्मा ६५८३५५१५१.०१ जम्मा ६५८३५५१५१.०१ 
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 महाकाली नगरपाललका, दार्चुला                                                                              आ.व.२०७६।७७  
दफा 
नं. 

भत.नं., तमति र व्र्होरा बेरुजच रकम 

1.  र्वत्तीर् र्ववरण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२ (२) मा नेपाल सरकारले 
तनधाारण गरे बमोर्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खर्ा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन 
गनचापने िथा तनर्म ७६ (२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँर्ामा लेखा राख्नचपने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले तमति २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको नेपाल 
सावाजतनक क्षेर लेखामानमा आधाररि ढाँर्ामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गनचा पदाछ। पातलकाले उपलव्ध 
गराएको र्वत्तीर् र्ववरण सम्बन्धमा तनम्नानचसार देर्खएको छाः  

 र्स पातलकाले संर्र्ि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राि रकम र संर्र्ि कोषवाट भएको 
खर्ा स्पि देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

 र्स पातलकाले बैंक समार्ोजन र्हसाब िर्ार गरी र्हसाव तमलान गरेको िथा खािा  राखेको 
छैन। जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको बैंक मतज्दाि र शे्रस्िाको मतज्दाि रु. 
३,५७,५३८३१.०९ ले फरक देर्खएको छ । 

 सचरको माध्र्म माफा ि िर्ार प्रतिबेदनमा स्थानीर् िहको र्ालच िथा तबगिको पेश्की िथा तबतभन्न 
कोषको कारोबारको पचणा प्रतितनतधत्व हचन सकेको छैन । 
 त्र्सैले िोके बमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनचा पदाछ। 

 

2.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँर्ामा राख्नचपने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र 
बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरण िर्ार गनचापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेका र्वतभन्न खािाहरूको 
बैक मतज्दाि शे्रस्िाले देखाए भन्दा रू. ३,५७,५३,८३१.०९ ले बढी देर्खएकोले  र्हसाब तमलान 
र्ववरण िर्ार गरी बढी मतज्दाि रकमलाइा र्शषाक एर्कन गरी आम्दानी जनाउनचपने देर्खएको छ ।  

 
 
 

 आन्िररक तनर्न्रण  
3.  आन्िररक तनर्न्रणाः आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ८१ एबं 

र्वतभन्न ऐन तनर्म एवं कार्ार्वतधमा उल्लेख भएका व्र्होराहरुको पालना गरी कार्ाालर्बाट आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणालीलाई भरपदो बनाउनचपने व्र्बस्था छ । कार्ाालर्को आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली परीक्षण 
गदाा आन्िररक कार्ातबतध िर्ार नगरेको, तनमााण कार्ाको सम्बर्न्धि साईट रर्जिर, आईटमबाईज रर्जिर 
नराखेको, नापी र्किाब लचज तसटमा राखेकोले नापी र्किाब तनर्न्रण अतभलेख नरहेको, नापी र्किाबमा 
कन्टेन्जेन्सी खर्ा समाबेश नगरेको, लागि अनचमान िर्ार गदाा तनमााण सम्पन्न गने समर्ाबतध उल्लेख 
नगरेको, तनमााण सम्पन्न भएका सडक, पचल, ररटेतनङ वालको अतभलेख (Road i nvent ory) नराखेको, 
डोर हार्जर तनर्न्रण खािा नराखेको, ड्रईङ तडजाईन स्पेर्शर्फकेशन बमोर्जम तनमााण सम्पन्न भएको 
मूल्र्ाङ्कन नगरेको िथा एजतबल्ट नक्साको अतभलेख राखेको देर्खएन । त्र्स्िै साबाजतनक खररद 
व्र्बस्थापनिफा  खररद गचरुर्ोजना र बार्षाक खररद र्ोजना िर्ार नगरेको, प्रथम र्तमातसकमा ठेक्का 
बन्दोबस्ि गने कार्ा सम्पन्न हचन नसकेको आिद देर्खएको छ । स्वीकृि र्तमातसक लक्ष्र् अनचसार कार्ा 
नभएको, कमार्ारीहरुको कार्ा तबबरण लागच नगरेको, नागररक बडापरमा उल्लेर्खि सेवा प्रबाहको 
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अनचगमन सँर्न्र िर्ार नगरेको देर्खर्ो । अिाः तबद्यमान ऐन, तनर्ममा भएका व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गरी 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली प्रभाबकारी बनाउनचपने देर्खन्छ ।  

4.  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरी लागच गनचापनेमा लागच गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपतसल वमोर्जम रहेका छनाः 
 तनमााण सम्बन्धी म.ले.प.फा.नं. ५०२, ५०५, ५०७, ५१२,  बेरुजच लगि खािा म.ले.प.फा.नं. 

८०१, आन्िररक ऋण भ चक्तानी खािा म.ले.प.फा.नं. ७०२ खािा अतभलेख राखेको देर्खएन, 
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनचसार आफ्नो क्षेर तभरको आधारभ चि 

िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनचा पने सो गरेको पाईएन,  
 स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर्िहले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका 

र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षाक, रणनीतिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन 
िथा दीघाकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन, 

 स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व 
परामशा सतमति, स्रोि अनचमान र बजेट सीमा तनधाारण सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजचामा सतमति 
रहने व्र्वस्था गरेकोमा नगरपातलकाले सबै सतमतिहरु गठन गरी कार्ाान्वर्न गरेको पाइर्ो, 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनचसार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लागच गना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन,  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनचसार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड  
बनाउनच पनेमा र्स पातलकाले हाल सम्म ७ वटा ऐन, ४ वटा तनर्मावली, २५ वटा कार्ार्वतध १ 
वटा तनदेर्शका र २ वटा मापदण्ड १ वटा आर्ार संर्हिा समेि ४० वटा कानून एवं कार्ार्वतध 
तनमााण गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको देर्खर्ो, 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खर्ा संरर्ना 
िर्ार गनचा पनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खर्ाको संरर्ना िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गरेको 
देर्खएन,  

 सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गचरुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनचाप नेमा िर्ार गरेको पाईएन, 

 सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनचसार र्स वषा कार्ा सम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरण गनचा पनेमा गरेको पाईएन, 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट सञ् र्ालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमााण कार्ा गना 
सम्झतिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनचसार मान्र्िा प्राि हचने गरी दिाा 
गरेको पाइएन,  

 मचल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झतिा र कर भ चक्तानीको 
जानकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई निदई आतथाक वषाको अन्िमा मार िदएको िथा 
इटीतडएस गरेको पाइएन, 
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 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमोर्जम कमार्ारीहरुको कार्ा र्ववरण वनाई लागच गरेको 
पाईएन, 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भ चक्तानी गनचा पनेमा कार्ाालर्ले स्थानीर् िह अन्िरगि कार्ारि कमार्ारीहरुको िलवी प्रतिवेदन 
पाररि नगरी वषा भरीमा रु. १६७३२३९८.४ खर्ा लेखेको पाईर्ो, 

 पातलकाले २०७६/०७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनचसचर्ी २११ वमोर्जम 
ढाँर्ामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन, 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा संर्ातलि 
कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनचसारको प्रगति 
िर्ार गरेको पाइर्ो, 

 राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचर्ना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रणाली माफा ि गने 
गरेको देर्खएन, 

 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हचने आर्ोजनाको तबश्लषेण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक 
खडा गरेको देर्खएन, 

 िदगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण गने 
र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मचल्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन, 

 पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरण िथा सहार्क र्जन्सी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर्लाई र्विरण गरेको पाईर्ो, 

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक गनचा पनेमा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन, 

 र्जन्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनचसार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनचा पनेमा 
गरेको पाईएन, 

 कच नै रकमको भ चक्तानी िदँदा ररि पचगेको वा नपचगेको जाँर् गरी रतसद तबल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमचखले िोकेको कमार्ारीले भ चक्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्णि गनचा पनेमा पेश भएका तबल तबजकमा सो अनचसार गरेको पाईएन, 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरण देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 
 स्थानीर् िहले तनमााण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमााण कार्ामा प्रर्ोग 

हचने सामानको गचणस्िर परीक्षण गरेको पाइएन, 
 पातलकाले आर्ोजना, कार्ाक्रम छनतट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि सहभातगिा 

जचट्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा िदइ कार्ाान्वर्न गरेको जनाएिा पतन आर्ोजना बैंक खडा गरी लगि 
अध्र्ावतधक गरेको देर्खएन, 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूर्ना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पि गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सचनचवाई र 
सावाजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ा गनचा गराउनच पनेमा आंर्शक पालना भएको पाइर्ो। कानून बमोर्जम 
सावाजतनक सचनचवाई र सावाजतनक परीक्षण प्रणालीको पालना गनचा पने देर्खन्छ, 
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 वािावरणको संरक्षणको एर्ककृि दीघाकातलन र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्न गनचा पनेमा 
२०७७।०७८ मा मार वािावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन िर्ार गरी शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हर्ान भएको एबं कार्ार्ोजना िर्ार भई रहेको 
पाईर्ो ।  

िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीको लातग कानूनमा िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् 
बनाइ सेवा प्रवाह सचदृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान िदनच पने देर्खन्छ ।  

5.  सचरमा नसमेर्टएको कारोवार :  र्स पातलकाको आ.व २०७६।७७ देर्ख सचर प्रणालीमा आतथाक 
कारोवार सञ् र्ालन गरेको छ । उक्त प्रणाली कार्ाान्वर्नमा भएिापतन लागच हचन च पूवाका फर्छ्यौट हचन 
बाँकी पेश्कीहरुको अतभलेख िथा फर्छ्यौट र्स प्रणालीमा समावेस गरेको देर्खएन । त्र्सै गरी तबगिका 
कोषहरु पतन र्समा पूणा रुपमा नसमेर्टएको अवस्था पाईर्ो । पेश्की फर्छ्यौट घटी बढी र पेश्की 
रकमको अतभलेखको कार्ाान्वर्न नभएको देर्खएकोले तबगिको आतथाक कारोबारसंग सम्बर्न्धि 
र्क्रर्ाकलापको र्वत्तीर् र्ववरणले प्रस्िचि गना सकेको देर्खएन । साथै बजेट वाँडफाँड िथा रकमान्िर र 
सामान्र् गर्ल्िका कारण बजेट तनकासा िथा खर्ाको र्हसाव तमलान र संशोधन अवस्थामा पतन र्सको 
प्रर्ोग कार्ाान्वर्न तनकार्का आतधकाररक व्र्र्क्तवाट ित्काल हचन नसक्ने अवस्था रहेको देर्खएकोले 
र्स्िा समस्र्ाको समाधानिफा  समेि सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ानाकषाण आवश्र्क देर्खर्ो । 

 

6.  लेखापरीक्षण सतमतिको गठन : आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ 
ले प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आन्िररक लेखापरीक्षण गराउनच पने र सोवाट औलं्र्ाईएका व्र्होरामा सचधार 
भए नभएको परीक्षण िथा आवस्र्क कारवाही गना लेखापरीक्षण सतमति गठन गनचापने र्ो सतमतिले गरेको 
काम कारवाहीको प्रतिवेदन स्थानीर् िहका प्रमचख समक्ष पेश गनचापने व्र्वस्था भएिापतन ऐनको उक्त 
व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न र्ो स्थानीर् िहवाट भएको नदेर्खएकोले ऐनमा भएको व्र्वस्था कार्ाान्वर्न 
गररनच पदाछ । 

 

7.  खर्ा सावाजतनकीकरण - सार्ाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोर्जम उपभोक्ता सतमति 
वा लाभग्राही समचदार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल भरपाई र खर्ा प्रमार्णि गने 
अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति समचदार्को बैठकबाट अनचमोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा पेश 
गनचापने, उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समचदार् आफूले प्रत्रे्क र्कस्िामा गरेको खर्ाको सूर्ना 
सावाजतनक स्थानमा टाँस गनचापने र उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समचदार्ले तनमााण कार्ा सम्पन्न गरी 
सकेपतछ सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्ले खटाएको प्रार्वतधक कमार्ारीबाट त्र्स्िो कामको जाँर्पास 
गराई त्र्स्िो तनकार्बाट प्राि रकम र जनसहभातगिाबाट व्र्होररएको श्रम, नगद वा र्जन्सी समेि कच ल 
खर्ाको र्ववरण सावाजतनक तनकार्मा पेश गनचापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमति माफा ि ्
काम गराएकोमा सवै उपभोक्ता सतमतिले गरेको खर्ाको तबल भरपाई, उपभोक्ता सतमतिको माइन्र्चट, खर्ा 
पूणा रुपमा सावाजतनक गरेको पाइएन । तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पूणा रुपमा पालना हचन च पदाछ । 

 

  कानून तनमााण र कार्ाान्वर्न  
8.  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफलाः लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा महालेखापरीक्षकले 

जारी गरेको अर्न्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीर् िहको प्रर्तलि कानून बमोर्जम सम्बर्न्धि स्थानीर् 
िहको सभामा पेश गरी छलफल गनचा पने र सभा सदस्र्हरु मध्रे्बाट स्थानीर् िहको कानून बमोर्जम 
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लेखा सतमति गठन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेर्खि व्र्होराहरुमा दफावार छलफल गनचा पदाछ । र्ो वषा 
पातलकाले अर्न्िम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्ापातलकाको वैठकमा पेश भई दफावार छलफल भएिा पतन 
लेखा सतमति गठन गरी सतमतिबाट प्राि तनदेशन नगरसभामा पेश गरी छलफल गरेको देर्खएन । कानून 
बमोर्जम सभामा दफावार छलफल िथा सो उपर आवश्र्क तनणार् गरी कानूनको पालना िथा स्थानीर् 
िहको व्र्वस्थाकीर् व्र्वहारलाई संस्थागि गनचा पदाछ । 

9.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनचसार स्थानीर् 
िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध 
र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनचसार स्थानीर्िह सञ्चालनको लातग 
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
नगरपातलकाले हाल सम्म ७ वटा ऐन, ४ वटा तनर्मावली, २५ वटा कार्ार्वतध १ वटा तनदेर्शका र २ 
वटा मापदण्ड १ वटा आर्ार संर्हिा समेि ४० वटा कानून एवं कार्ार्वतध तनमााण गरी कार्ाान्र्नमा 
ल्र्ाएको छ । 
साथै पातलकाले ४० वटा कानूनहरु तनमााण गरी सभा र कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गररएकोमा २०७७ 
असार मसान्ि सम्ममा ३० वटा कानूनहरु स्थानीर् राजपरमा प्रकाशन गरेको छ । राजपरमा प्रकाशन 
नभएका कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनच पदाछ । 

 

10.  कार्ा सञ् र्ालन कार्ार्वतधाः स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ स्थानीर् िहको कार्ा 
क्षेर तनधाारण गरेको छ र दफा १२ मा स्थानीर् िहले आफ्नो कार्ाक्षेर अन्िगािको काम किाव्र् र 
अतधकार प्रर्ोग गना आवश्र्क कानून कार्ार्वतध िथा मापदण्ड बनाई लागच गनचा पने व्र्वस्था छ। 
पातलकाले ऐनको उर्ल्लर्खि प्रावधान अनचरुप कार्ार्वतध िथा मापदण्ड नबनाई तनम्नानचसार कार्ाक्रम 
सञ् र्ालन गदै आएको छ । कार्ापातलकाबाट कार्ार्वतध स्वीकृि गराएर कार्ा गनचा पदाछ ।  

क्र.सं. कार्ाक्रमको नाम 
१ सचत्केरी आमालाई उपप्रमचखको कोशेली सम्बन्धी 
२ आन्िररक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्ार्वतध सम्बन्धी 
३ स्थानीर् िहको सावाजतनक खररद तनर्मावली 
४ कमार्ारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी  

 

11.  न्र्ार्र्क सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजचरी मध्रे् 
मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भएको ३ मर्हनातभर टचङ्गो लगाउन े व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि र्ववरण अनचसार गि बषा फस्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टचङ्गो लगाउन 
बाँकी ४ वटा र र्ो बषा थप भएको ९ गरी कूल १३ र्ववाद दिाा भएकोमा ९ वटा फस्र्ौट भई ४ 
बाँकी रहेको देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ाद तभर फस्र्ौट वा कारबाही 
र्कनारा गरी टचङ्गो लगाउनच पदाछ । 

 

  र्ोजना िजचामा, बजेट िथा कार्ाक्रम  
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12.  
 
र्ोजना र कार्ाान्वर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनतट गरी प्राथतमर्ककरण गनचा 
पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्ोजना छनतट गदाा ऐनमा भएको व्र्वस्था अनचरुप दीघाकातलन प्रकृतिका 
ठचला र्ोजना छनतट नगरी साना साना र टचके्र र्ोजनामा ठचलो मारामा बजेट छचट्याएको अवस्था छ । 
साना िथा टचके्र र्ोजनामा वजेट र्वतनर्ोजन गदाा दीघाकातलन उपलव्धी नहचँने हचँदा र्स्िा कार्ामा तनर्न्रण 
गरी ठचला र्ोजना छनतटलाई प्राथतमकिामा रार्खनच पदाछ ।र्स वषा उपभोक्ता सतमति माफा ि ् भएका 
कामका र्ोजनाहरु देहार् अनचसार छन:्  

क्र .सं. र्ववरण र्ोजना संखर्ा रकम रु. 
१ रु. १ लाख भन्दा कमको र्ोजना ११७  ८३०७७५५  

२ 
रु. १ लाख भन्दा मातथ रु. ५ लाख सम्मका 
र्ोजना 

२२१ ४९५५८१६१ 

३ 
रु  . ५ लाख भन्दा मातथ रु. १० लाख सम्मका  
र्ोजना 

२७ १९८६७३३५ 

४ 
रु. १० लाख भन्दा मातथ रु. ५० लाख सम्मका 
र्ोजना 

९ २०१०२००० 

५ रु. ५० लाख भन्दा मातथका र्ोजना १ १५०००००० 
   जम्मा ३७५ ११२८३५२५१   

 

13.  र्ोजना जारँ्पास फरफारक िथा हस्िान्िरण – आर्ोजनाहरूको फरफारक : स्थानीर् सरकार सन्र्ालन 
ऐन, २०७४ को दफा ८४ प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृिको व्र्वस्था गरेको र तनजका काम किाव्र् िथा 
अतधकार िोकेको छ । र्सै दफाको उपदफा २ (ङ) मा आर्ोजनाहरूको फरफारकका लातग प्रतिबेदन  
िर्ार गरी कार्ापातलकाको बैठकमा पेश गने काम िोर्कएकोमा र्स स्थानीर् िहमा उक्त व्र्वस्थाको 
कार्ाान्वर्न भएको देर्खएन । कार्ाान्वर्न गररएका आर्ोजना िथा र्ोजनाको कार्ापातलकावाट मूल्र्ाँकन 
भई देर्खएका कमी कमजोरी समर्मै सचधार गरी आतथाक कारोवारको पारदर्शािा अतभबरृ्र्द् गरेको 
देर्खएन। र्स पातलकाले जाँर्पास फरफारक सम्बन्धी कार्ा गरेको भएिापतन केही र्ोजनाहरुको परीक्षण 
गदाा देहार्का र्ोजना जाँर्पास फरफारक नभएकोले सन्र्ातलि आर्ोजनाको सन्र्ालनमा भएको खर्ाको 
मूल्र्ाँकन कार्ापातलकावाट हचन सकेको नदेर्खएकोले ऐनमा भएको व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गरी आतथाक 
कारोवारको पारदर्शािा अतभबरृ्र्द् गररनच पदाछ । 

क्र.सं. कार्ाक्रमको नाम र्वनर्ोर्जि रकम खर्ा रकम रु. 

१ धतलीगाड खोला पूल ममाि र्ोजना २७८८४ २७८८४ 

२ मचल सडक देर्ख मल्ला र्कम्िडी जाने सडक १९९९०१८ १९९७०४३ 

३ 

४ नं. वडा कार्ाालर्बाट कृर्ष र्वकास बैक जाने बाटो 
तनमााण १००००० ९८९८७ 

४ महाकाली वडा नं. ६ पदमागा तनमााण ४९९००० ४७२८८४ 
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५ तनतसल जेवलधार पतनखेोला भरडाखान सडक ४९७६२०७ ४९४४११५ 

६ काँटै बाँज जार्झचल सडक ७३२१७८३ ६५७०४४० 

  जम्मा १४९२३८९२ १४१११३५३  
14.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् 

िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनचमान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे 
तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ि तभर सभाबाट पाररि गनचापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ िदन तभर स्थानीर् िहका 
प्रमचखले प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खर्ा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनचा पने व्र्वस्था छ । र्स 
महाकाली नगरपातलकामा उप प्रमचख श्री सचना बोहराले २०७७।०३।१० गिे रु. ६७ करोड ५८ लाख 
०१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७७।०३।२५ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमचखले २०७७।०४।०७  मा प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खर्ा गने 
अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनचमान पेश गरी पाररि 
गने र अर्खिर्ारी िदन ेिफा  ध्र्ान िदनच पदाछ ।  

 

15.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनचमान िथा सीमा 
तनधाारणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनचमान पेस गनचा पने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् 
िहले र्ो बषा मर्न्दर तनमााण र्शषाकमा रु. ३० लाख, अन्र् सावाजतनक तनमााण िथा भैपरी आउने 
र्शषाकमा रु. १ करोड ३० लाख गरी जम्मा रु. १ करोड ६० लाख रकम अबण्डा राखेको छ । उक्त  
अबण्डा रकम कार्ापातलकाको र्वतभन् न तमतिमा बसेको बैठक तनणार्बाट र्ालच पूजँीगि शीषाकमा खर्ा 
गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्ापातलकाको तनणार्बाट खर्ा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रण गनचा पदाछ। 

 

  खर्ा व्र्वस्थापन  
16.  र्तमातसक पूजँीगि खर्ा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 

भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम र्तमातसक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनचा पने र र्तमातसक कार्ा 
लक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन गरी कर्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनचा पने व्र्वस्था छ । 
कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरण अनचसार र्तमातसक पचर्जगि खर्ाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 
वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गचणस्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनचरुप आषाढमा खर्ा गने परीपाटीमा तनर्न्रण गनचा पदाछ । 

तस
.नं.  

पूजँीगि खर्ा 
शीषाक 

कच ल खर्ा 

र्तमातसक खर्ा  

आषाढ मर्हनाको 
मार खर्ा 

प्रथम 
र्तमा
तसक 

दोस्रो र्तमातसक िेस्रो र्तमातसक 

१ 
र्शषाकगि 

पूजँीगि खर्ा 
१७३४४४६६५ ० 15177936 158266729 

 ९११०६२४८.०
० 

  कूल खर्ा: १७३४४४६६५ ० १५१७७९३६ १५८२६६७२९  ९११०६२४८  

  खर्ा प्रतिशि   0 8.75 91.25  ५२.५२  
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17.  क्षरेगि बजेट र खर्ा - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानचपातिक र िदगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानचपातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खर्ा गनचापने हचन्छ । र्स पातलकाको २०७६/०७७ को क्षेरगि 
बजेट र खर्ाको र्स्थति देहार्अनचसार रहेको देर्खन्छ । 
मचखर् क्षरे वार्षाक वजेट खर्ा रकम कच ल खर्ा मध्रे् प्रतिशि 

आतथाक र्वकास 17404500 6181670.02 1.36 

सामार्जक क्षेर  81267500 53358892 11.73 

पूवााधार र्वकास क्षेर 63412000 34648537.6 7.61 

संस्थागि र्वकास र 

सेवा प्रवाह 
2200000 1200000 0.26 

कार्ा सञ्चालन िथा 
प्रशासतनक खर्ा 

418175135 344181469 75.63 

र्वर्वध कार्ाक्रम खर्ा 15513385 15513385.42 3.41 

जम्मा 597972520 455083954 100.00  

 

 उपरोक्त र्ववरण अनचसार आतथाक वषा २०७६/०७७ को कूल खर्ा मध्रे् सबैभन्दा बढी कार्ा सञ्चालन 
िथा प्रशासतनक खर्ामा ७५.६३ प्रतिशि र सबै भन्दा घटी संस्थागि र्वकासमा ०.२६ प्रतिशि खर्ा 
भएको छ । मध्र्मकातलन खर्ा संरर्ना िर्ार गरी िदगो र्वकासका स्थानीर् लक्ष्र्, गन्िव्र् र सूर्कहरु 
तनधाारण गरी सोही आधारमा बजेट सांकेतिकरण गरी स्थानीर् आवतधक र्ोजनाका नीति कार्ान्वर्न हचने 
गरी बजेट व्र्वस्थापन गनचा पदाछ । 

 

18.  खर्ा तबश्लषेण – पातलकाले र्स बषा कच ल आन्िररक आर्बाट रू. ८७ लाख ३५ हजार ५ सर् ५६ 
राजस्व बाँडफाँड र अनचदानबाट रू. ५८ करोड ९२ लाख ३६ हजार ९ सर् ६४ समेि रू. 5८ करोड 
७९ लाख ७२ हजार ५ सर् २० आम्दानी भएकोमा र्ालचिफा  रू. ३०२२५८ हजार र पूरँ्जगििफा  रू. 
१४७५७८ हजार र तबर्त्तर् ब्र्बस्थािफा  रू. १९४ हजार समेि रू. ४५००३० हजार खर्ा भएको छ। 
खर्ा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा २ प्रतिशि रहेको छ । र्स बषा पदातधकारी सचतबधामा रु. ६६४९ 
हजार खर्ा भएको छ जचन आन्िररक आर्को ७६ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै 
अनचदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७ प्रतिशि र्ालच र ३३ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमााणमा खर्ा 
भएको देर्खन्छ । प्रशासतनक खर्ा तनर्न्रण गदै प्राि अनचदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा पररर्ालन गररनच पदाछ । 

 

19.  कर्न्टन्जेन्सी खर्ाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० (७) अनचसार 
लागि अनचमान िर्ार गदाा लागि अनचमानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खर्ा समावेस गना 
सर्कने र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनणार्अनचसार खर्ा गदाा पूजँीगि 
प्रकृतिको ४ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खर्ा ६० प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खर्ा गना सर्कने ब्र्वस्था  
गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खर्ाबाट ४ प्रतिशि का 
दरले तबलबाट र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ। कार्ाालर्ले आ.व. २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी 
बापि रु. ३५,८०,७३०। कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी 
खर्ाको अतभलेख खडा गरी राख्नच पनेमा राख्न ेगरेको छैन । 
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  संगठन िथा कमार्ारी ब्र्वस्थापन  
20.  कमार्ारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमार्ारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनचा पने र अस्थार्ी 
दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ । सोही ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) वमोर्जम पातलकाले 
नगर प्रहरी, सवारी र्ालक, सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, र्तर्कदार, मातल, बगैँरे् 
लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले र्वतभन्न पदमा 
कमार्ारीहरु करारमा राखी खर्ा लेखेको रकम रु. ७४,८६,५७०।००  

 

21.  कल्र्ाण कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमार्ारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हचन आउने रकम थप गरी जम्मा गनचापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
र्स वषा र्वत्तीर् समानीकरणबाट कमार्ारी कल्र्ाण कोषमा स्थापना गरेको छैन ्। कानूनको व्र्वस्था 
गरी पातलकाले कोष स्थापना गनचापदाछ ।   

 

22.  आन्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क र्तमातसक 
समाि भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षण गराउनच पने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहले 
२०७६/०७७ को सम्पूणा आतथाक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षक पदपूतिा नभएका कारणले 
आन्िररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । िसथा, कानूनमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षण गराई आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान िदनच पदाछ। 

 

  सेवा प्रवाह व्र्वस्थापन  
23.  वडा सर्र्वको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संर्ातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपचणा भतूमका 

रहेका वडा सर्र्वको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ ।वडा सर्र्वको पद पचतिा समर्मा 
हचन नसक्दा स्थानीर् िहको र्वकास तनमााण िथा सेवा प्रवाह लगार्ि प्रभार्वि हने भएकोले कमार्ारी 
व्र्वस्थापन हचन च पदाछ । 
वडा संखर्ा वडा सर्र्वको दरबन्दी वडा सर्र्वको पदपूतिा ररक्त वडा सर्र्व 

९ ९ ६ ३ 
 

 

24.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ चि िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनचापने िथा आफ्नो क्षरेतभरको शैर्क्षक, भतगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पचल, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कन सर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनचा पने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खर्ो । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरणका 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूणा भ चतमका खेल्ने हचँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  
पहल हचनच आवश्र्क छ। िथर्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले 
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उर्र्ि साथाकिा नपाउने हचँदा र्स िफा  नगरपातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान िदनच पदाछ । 
25.  सेवा प्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीर् िहको एकल 

काम किाव्र् र अतधकार २२ वटा, संघ र प्रदेशको सहकार्ामा प्रर्ोग हचने साझा अतधकार ११ वटा र 
स्थानीर् िहको अन्र् काम किाव्र् र अतधकार २ वटा समेि ३५ कार्ा सूर्र् िोर्कएको छ । र्स वषा 
पातलकाबाट तनम्नअनचसार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरण प्राि भएको छ : 

र्ववरण जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्ञ्जकरण िफा   
जन्मदिाा मर्हला ३४९ पचरुष ३७६ जम्मा ७२५ 
मतृ्र्चदिाा मर्हला ६० पचरुष ८० जम्मा १४० 
बसाईसराई दिाा आएको ५५ गएको २ जम्मा ५७ 
र्ववाह दिाा १३६ जोडी 
सम्बन्धर्वच्छेद दिाा ५ जोडी 
पचवााधार र्वकास सडक तनमााण  
कालोपरे सडक तनमााण ० र्क.तम. 
कालोपरे सडक ममाि ० र्क.तम. 
ग्राभेल सडक तनमााण ० र्क.तम. 
ग्राभेल सडक ममाि ० र्क.तम. 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनचसार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाह मध्रे् पर्ञ्जकरण 
बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सचधार गरी कार्ाान्वर्न गनचा पने देर्खन्छ । 

 

  अनचत्पादक िथा तबिरणमचखी खर्ा  
26.  आतथाक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 

सहार्िा, र्न्दा, पचरस्कार एवं संस्थागि अनचदान र्विरण गना पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । र्स 
स्थानीर् िहले र्वतभन्न िदघारोगी घाइिेहरुको उपर्ार प्रर्ोजनको लातग र्ो वषा र्वतभन्न ३९ जना 
व्र्र्क्तलाइ रु. ५२६०००।०० आतथाक सहार्िा र्विरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खर्ामा तमिव्र्र्र्िा 
कार्म गनचा पदाछ । 

 

27.  मर्न्दर तनमााण िथा ममािाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृिले 
स्वीकृि बजेट खर्ा गदाा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, प्रभावकाररिा, कार्ादक्षिा र और्र्त्र्िा समेिको 
आधारमा खर्ा गनचा पने व्र्वस्था छ ।पातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न ८ वटा मर्न्दरहरु तनमााण िथा ममािमा 
रू. ३००००००।०० र्वतनर्ोजन गरी रु. २८७९०५९।०० खर्ा लेखेको छ । िदगो र 
उत्पादनमूलक क्षेरमा पूरँ्जगि बजेट तबतनर्ोजन गरी स्थानीर् रोजगारी सजृना िथा गररवी तनवारणमा 
केर्न्िि हचन च पनेमा मर्न्दर तनमााण जस्िा धातमाक कृर्ाकलापमा पातलकाको पूरँ्जगि बजेटबाट खर्ा भएको 
देर्खर्ो । भक्तजनहरुको आस्था र दानभेटीबाट संरक्षण िथा सम्वर्द्ान गनचा पने गरी मर्न्दरहरुको 
व्र्वस्थापनमा सम्बर्न्धि उपभोक्ताहरुलाई र्जम्मेवारी बढाई पातलकाले स्थानीर् र्वत्तीर् आधार बढाउन 
बढी ध्र्ान िदनच पदाछ ।   
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28.  अन्र् कार्ाालर्को खर्ााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृिले स्वीकृि 
बजेट खर्ा गदाा  तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, प्रभावकाररिा, कार्ादक्षिा र और्र्त्र्िा समेिको आधारमा 
खर्ा गनचा पने व्र्वस्था छ । पातलकाले आफ्नो कार्ा क्षेरभन्दा वार्हरको कार्ाालर् िथा संघ संस्थाको 
लातग बजेट र्वतनर्ोजन गरी गररएको तनम्नानचसार खर्ा तमिव्र्र्ी र बजेट प्रभावकारी भएको देर्खएन। 
नगरपातलकामा र्स्िो प्रकृिीको खर्ाले थप व्र्र्भार वढ्दै जाने देर्खन्छ । र्स्िो प्रकृतिको खर्ामा 
तनर्न्रण गनचा पदाछ ।  

क्र.सं. कार्ालर् वा संस्थाको नाम कामको प्रकृति भ चक्तानी रकम 
१ नेपाल प्रहरी िथा ट्रार्फक प्रहरी मोबाइल उपलब्ध १३०००।००  

 

  कर दस्िचर एवं आन्िररक आर्  
29.  कर िथा शचल्क असूली - स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरतटी शचल्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनचमान र असूली र्स्थति तनम्नानचसार रहेको 
देर्खन्छ । 
तस.न. राजस्वको क्षरेहरु बार्षाक अनचमान असूली असूली % 
१ एकीकृि सम्पर्त्त कर र घर जग्गा कर 150000 1265507 843.67 

२ भ चतम कर (मालपोि कर) बक्र्तदा  200000 81557 40.78 

३ घर जग्गा वहाल कर  800000 670875 83.86 

४ 
व्र्वसार् कर (व्र्वसार् दिाा/नर्वकरण 
िथा रर्जषे्ट्रशन) 2500000 1649867 65.99 

५ जडीबचटी, कवाडी िथा जीवजन्िच कर 10000 0 0.00 

६ सवारी साधन कर 5000 0 0.00 

७ र्वज्ञापान कर 5000 0 0.00 

८ मनोरञ्जन कर 5000 0 0.00 

९ पार्का ङ शचल्क  10000 0 0.00 

१० भाडा वहाल िथा तबटतरी शचल्क  500000 316690 63.34 

११ 
अन्र् शचल्क िथा प्रशासतनक दस्िचर 
(तनवेदन, घर नक्सा पास)  1000000 1119885.65 111.99 

१२ घर जग्गा रर्जषे्ट्रशन दस्िचर  2000000 1775698 88.78 

१३ फोहोरमैला व्र्वस्थापन शचल्क 300000 0 0.00 

१४ नािा प्रमार्णि दस्िचर 100000 45000 45.00 

१५ 
प्रशासतनक दण्ड जररवाना (पर्ञ्जकरण 
तबलम्व समेि) 200000 67210 33.61 

१६ र्ार र्कल्ला प्रमार्णि 50000 55640 111.28 

१७ कानूनी शेवा शचल्क िथा तमलापर दस्िचर 50000 3120 6.24 
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१८ तसफाररस दस्िचर 600000 355081 59.18 

१९ अन्र् आर् 1000000 78878 7.89 

२० बैङ्क आम्दानी        

जम्मा  9485000 7485008.7    
 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बचझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार 

कर एवं शचल्क बचझ्न ेपररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असूली र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन । िसथा, 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनच पदाछ । 

 

30.  आर् ठेक्का –  पातलकाको क्षेरातधकार तभर प्रशस्ि पानी, ढचङ्गा र तगट्टीको मतज्दाि रहेको देर्खएिा पतन 
नगरपातलकाले कच नै आर् ठेक्का लगाएको देर्खएन । बािावरणीर् असरलाई मूल्र्ाँकन गरी स्थातनर् 
साधनश्रोिको उच्र्िम प्रर्ोगलाई नगरपातलकाले व्र्वस्थापन गनचा पदाछ । 

 

31.  असूली गना बाकँी आन्िररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ र्वत्तीर् 
अतधकार क्षेर अन्िगाि र्वतभन्न कर िथा शचल्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्तिा रकम समेि असूली 
गने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िहले त्र्स सम्वन्धमा कच नै लगि पेश गरेको छैन ्। 

 

32.  राजश्व वाडँफाडँ- सचदूरपर्श्चम प्रदेश आतथाक ऐन, २०७७ को दफा २, ४, ५ र ८ मा स्थानीर् िहले 
संकलन गरी स्थानीर् िहको र्वभाज्र् कोषमा जम्मा गरी सोको ६० प्रतिशि सम्बर्न्धि स्थानीर् संर्र्ि 
कोषमा जम्मा गरी बाँकी ४० प्रतिशि सम्बर्न्धि प्रदेश संर्र्ि कोषमा जम्मा गनचा पने व्र्वस्था भएिा 
पतन र्स स्थानीर् िहले त्र्स प्रकारको शचल्क िथा कर असूल गरेको पाईएन । 

 

33.  तगट्टी, ढचंगा, बालचवाको कराः स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, 2074 को सातबक दफा 64 को उपदफा 
१, १ (र्), ३ र ४ मा ढचंगा, तगट्टी र बालचवाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार 
रहन,े करको दर सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा 
जम्मा गने व्र्वस्था गरी बाँडफाँड हचने गरेको तथर्ो । िर उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा 
खारेज गरी दफा ६२ (क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढचंगा, बालचवा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो 
संर्र्ि कोषमा जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्सै सम्बन्धमा सचदूरपर्श्चम प्रदेश सरकारको प्रदेश 
आतथाक ऐन, २०७७ को दफा ८ मा संघीर् कानूनसंग बार्झने गरी ढचंगा, तगटी, बालचवा दहत्तर बहत्तरको 
शचल्क असूली र बाँडफाँड सम्बन्धी  ब्र्बस्था गरेको छ । सचदूरपर्श्चम प्रदेश आतथाक ऐन, २०७७ को 
दफा ८(३) अनचसार तगट्टी, ढचंगा, बालचवा बापि संकतलि करको र्ातलस प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा 
दार्खला गनचापने व्र्वस्था छ । र्सै गरी संघीर् मर्न्रपररषद्ले ढचंगा, तगट्टी, बालचवा उत्खन् न, तबक्री िथा 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 जारी गरी तगट्टी, ढचंगा, बालचवा तबक्री बापिको राजस्व स्थानीर् 
िहले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थातनर् िह बीर् क्रमशाः ४० र ६० प्रतिशि हचन े गरी बाँडफाँड गने 
ब्र्बस्था गरेको छ जचन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) तबपररि देर्खन्छ । 
र्स नगरपातलकाले तगट्टी, ढचंगा, बालचवा तबक्रीबाट र्सबषा कच नै राजश्व प्राि नगरेिा पतन प्राि गना सक्ने 
प्रसस्ि सभावना रहेकोले तगट्टी, ढचंगा, बालचवा तबक्रीबाट प्राि हचन ेराजस्व उत्पतिको आधार एवं सो राजस्व 
सङ्कलन गदाा पने वािाबरणीर् असर समग्र प्रदेशसंग सम्बर्न्धि भएकाले राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून 
िजूामा गदाा सो तबषर्लाई मध्र्नजर राखेर संघीर् कानूनसंग नबार्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र 
सो को आधारमा राजस्व संकलन िथा बाँडफाँडको व्र्वस्था तमलाउनच पदाछ । 
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34.  रकम र्ढला दार्खला गने - आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम नगद 
प्राि हचने रकम दैतनक रुपमा दार्खला गनचापने र दैतनक रुपमा बैंक दार्खला गना नसर्कने भएमा कार्ाालर् 
प्रमचखले कारण उल्लेख गरी साि िदन तभर बैंक दार्खला गनचा पने व्र्वस्था छ ।र्स स्थानीर् िह र 
अन्िरगिका वडाहरुले कतिपर् मातसक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मर्हना पतछ मार दैतनक रुपमा असूल 
भएको राजश्व  दार्खला गने गरेकोले कानून बमोर्जम समर्मै दार्खला गने िफा  सम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ान 
जानच पदाछ ।  

 

  आर्कर एवं मू.अ.कर  
35.  ररिपूबाकको कर तबजक – मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोर्जम मूल्र् अतभवरृ्र्द् 

करमा दिाा भएका फमासँग िोकीएको ढाँर्ाको कर वीजक तलई खररद गनचापने व्र्वस्था छ । िर 
नगरपातलकाले ररिपूका कको कर वीजक बेगर देहार्का सप्लार्सा िथा तनमााण व्र्सार्ीबाट मच.अ.कर रु. 
८,३९,२०३।समेि रु. ७२,९४,६२३।का सामान िथा तनमााण सामाग्री सेवा खररद गरेको छ । िसथा, 
उक्त सप्लार्सा िथा तनमााण व्र्वसार्ीले ररिपूवाकको कर तबजक वेगर पातलकाबाट भ चक्तानी तलएको 
मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश हचन चपने रु. 
गो.भत.नं./तमति भ चक्तानी पाउनकेो 

नाम 
प्र्ान नं. कर र्वजकको अवस्था भ चक्तानी रकम मच.अ. कर रकम 

२७६।०७७।३।२५ अर्पजचगल प्रतबतध 
तबकास प्रातल 

७०७७५३
३५२ 

नं हािले लेखेको, 
कच लजम्मा केरमेट  

६,४१,९२९। ७३,८५०।०० 

२९६।०७६।३।२८ रिन फतनार्र 
उद्योग 

३०१७८२
७३३ 

नम्बर केरमेट १०३१७५। ११८६९।०० 

३०७।३।३१ महाकाली समैजी 
तनमााण सेवा 

६०७७४४
३३२ 

अक्षरुपी महल िथा 
जम्मा महल केरमेट 

२७३०५०३। ३,१४,१२८। 

१९४।०७७।३।२८ नमस्कार तनमााण 
सेवा 

३०५०९२
८४३ 

अक्षरुपी महल िथा 
जम्मा महल केरमेट  

३८,१९,०१६। ४,३९,३५६। 

जम्मा ७२,९४,६२३।  ८,३९,२०३।  

 
 
 
 
 
८,३९,२०३ 

36.  भत.नं. २८४।०७७।३।२८ बाट कफलानी तसंर्ाई उपभोक्ता सतमतिलाई रु. ९,७०,०००। खर्ा लेख्नच 
पनेमा रु. ९,८०,०००। खर्ा लेखेकोले बढी भ चक्तानी भएको रकम असूल गरी दार्खला हचन चपने रु.  

 
१०,०००। 

  उपभोक्ता सतमति माफा ि ्कार्ा  
37.  उपभोक्ता सतमति दिाा — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिबाट 

कार्ा गराउने व्र्वस्था छ । संस्था दिाा ऐन २०३४ को दफा ३ मा कच नै पतन संस्था र्वधान सर्हि दिाा 
नभएमा कानूनी मान्र्िा िदन तमल्ने देर्खदैन । पातलकाले र्ो बषा र्वतभन्न ३७५ उपभोक्ता सतमति सँग 
सम्झतिा गरी कार्ा गराई रू. ११ करोड २८ लाख ३५ हजार २ सर् ५१ भ चक्तानी गरेकोमा र्सरी 
कार्ा गना गठन भएका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनचसार दिाा भएको पाइएन । त्र्स्िा 
सतमतिहरु स्थानीर् स्िरमा सञ्चातलि आर्ोजनाको तनमााण गना अस्थार्ी रुपमा गठन हचने र कार्ा सम्पन्न 
पश्चाि ्सतमति र्वघटन हचने हचँदा तनमााण कार्ा सम्पन्न भएका आर्ोजना सञ्चालन िथा ममाि सम्भारमा िी 
सतमतिलाई र्जम्मेवार बनाउन किठनाइ हचने र त्र्स्िा सतमतिहरुले आर्व्र्को लेखापरीक्षण समेि नगराउने 
भएकोले स्थार्ी संर्न्र माफा ि ्काम गने, गराउने गरी सचधार हचन च पदाछ ।  
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दफा 
नं. 

भत.नं., तमति र व्र्होरा बेरुजच रकम 

  खररद व्र्वस्थापन  

38.  सवारी साधन खररद – अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजचामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन 
िथा सम्पिी हस्िान्िरण सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनचसार नेपाल सरकारबाट 
उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन 
खररद गना नपाईन ेव्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि र्ववरण अनचसार पातलकाले १ थान दचई 
पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन खररदमा रु २ लाख ६४ हजार ५ सर् खर्ा गरेको छ । कानूनी व्र्वस्था पालना 
गनचा पने देर्खन्छ । 

 

39.  हेतभ इक्वीपमेन्ट खररद: पातलकाले र्स बषा देहार् बमोर्जम हेतभ इक्वीपमेन्ट खररद गरेको देर्खन्छ । र्ी 
हेतभ इक्वीपमेन्ट हरुको अतधकिम उपर्ोगिफा  पातलकाको ध्र्ान जानच पदाछ । 
क्र.सं. र्ववरण लागि खर्ा कैर्फर्ि 
१ सक्शन मेर्शन खररद ३०५१००० ३०५१०००  
२ गारवेज कम्पेक्टर खररद ४९९४६०० ४९९४६००   

 

40.  तनमााण कार्ाको गचणस्िराः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १११ (१ङ) अनचसार 
सावाजतनक तनकार्ले खररद सम्झतिा कार्ाान्वर्न गदाा गचणस्िर पक्षको तनररक्षण र परीक्षण गनचापदाछ । 
कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमति माफा ि ् तनमााण/कार्ाान्वर्न गराइएका र्ोजनाको िदगोपनाका लातग 
सम्बर्न्धि उपभोक्ता सतमति माफा ि आवश्र्क व्र्वस्था गनचापदाछ ।कार्ाालर्ले तनमााण कार्ाको गचणस्िर 
सचतनर्श्चििा गना र्वतभन्न तनमााण सामग्रीको प्रर्ोगशाला परीक्षण गने/गराउन,े ढचङ्गा र तसमेन्टको गाह्रो 
लगाउने िथा ढलानको कार्ाको गचणस्िरका लातग प्रर्ोग हचने ग्र्ार्वर्न िार, तसमेण्ट, मोटाार िथा कंर्क्रट 
क्रू्ब परीक्षण जस्िा कार्ा गराएको पाइएन।र्सले गदाा तनमााण कार्ामा आवश्र्क गचणस्िर कार्म भएको 
सम्बन्धमा आश्वस्ि हचन सक्ने अवस्था छैन। अिाः तनर्मावली िथा सम्झतिामा उल्लेख भए अनचसार 
तनमााण कार्ाको गचणस्िर सचतनर्श्चि गना गचणस्िर पररक्षणलाइा अतनवार्ा गनचा पदाछ । 

 

41.  मालसमान िथा उपकरण खररदाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा १३ मा सावाजतनक तनकार्ले 
कच नै मालसामान िथा उपकरण खररद गदाा िर्ार गररने बोलपर सम्बन्धी कागजािमा मालसामानको 
प्रार्वतधक स्पेशीकेसन उल्लेख गनचा पने र सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म २१ मा सोही 
प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेशनमा आधाररि भई सम्झतिा गनचा पने भने तनर्म ४२ मा आपचतिा भएको मालसामान 
बोलपर सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख भएको स्पेर्शर्फकेसन बमोर्जमको भए नभएको कच रा परीक्षण गनचा 
पने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्ो वषा खररद गरेका तबतभन्न सामानमध्रे् गारबेज कम्प्र्ाक्टर मेर्शनको 
स्पेर्शर्फकेसन िर्ार पारेको भएिापतन सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट तनरीक्षण नभएको िथा तनम्नानचसार 
मालसामान िथा उपकरणहरुको सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञको सहार्िामा प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन िर्ार 
पारेको देर्खएन भने उपर्चक्त प्रार्वतधक र्वशेषिा तनर्हि रहेको भतन सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट तनरीक्षण 
समेि भएको देर्खएन । जसले गदाा खररद गररएका सामान गचणस्िरीर् िथा आवश्र्क प्रार्वतधक र्वशेषिा 
भए नभएको र्कीन गना सर्कएन ।   

क्र.सं. मालसामानको र्ववरण आपचतिाकिाा भ चक्तानी रकम रु. 
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दफा 
नं. 

भत.नं., तमति र व्र्होरा बेरुजच रकम 

१ गारबेज कम्प्र्ाक्टर  नेशनल फार्र सेभ प्रा .तल ४९,९४,६००। 
२ मोटर साइकल खररद एआरजी ईन्टरप्राईजेज समेि ८,१२,६००। 
३ सोलार खररद उग्रिारा टेर्क्नकल गचड्स 

सप्लार्सा 
१३,५६,१०८। 

 
42.  बीमा नगरेकोाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा सावाजतनक तनकार्ले रु. १० 

लाख भन्दा बढीको तनमााण कार्ा गराउदा तनमााण व्र्वसार्ीले तनमााण कार्ा र सो सँग सम्बर्न्धि अन्र् 
जनशर्क्त िथा प्लाण्टहरु समेिको बीमा गनचा पने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्नानचसार रु. १० लाख 
भन्दा मातथका तनमााण कार्ा गना तनमााण व्र्वसार्ीसँग सम्झतिा गरेकोमा तनर्मावलीमा िोके बमोर्जम 
बीमा गरेको अवस्था छैन । भवन तनमााण, तसर्ाई नहर तनमााण िथा खानेपानी जस्िा प्रार्वतधक रुपमा 
संवेदनशील संरर्नामा तनमााणमा सम्भार्वि दचघाटनाबाट बच्न बीमा अपररहार्ा रहेकोले सीमा भन्दा 
मातथका सबै तनमााण कार्ाको बीमा गनचा पदाछ । 

क्र. 
स. 

तनमााण व्र्वसार्ीको 
नाम 

तनमााण कार्ाको र्ववरण लागि अनचमान 
मच.अ.कर बाहेक 

सम्झतिा रकम  

१ नमस्कार तनमााण 
िथा ढचवानी सेवा 

ठे.नं. ७।०७६।७७ डचङगरी 
मर्न्दर तनमााण 

६०,०४,५५१। ३८,११,२३०। 

२ देवहरर तनमााण सेवा ठे.नं. ८।०७६।७७ तनर्शल 
जेवल्धार पतनेखाला भाटाडाखाना 
कृर्ष सडक तनमााण 

१,१८,९१,०००। ४९,७६,२०७। 

३ महाकाली समैजी 
तनमााण सेवा 

ठे.नं. ६।०७७।७८ छपरी 
टचरीजम डेभलप्मेन्ट र भ्र्चटावर 
तनमााण 

३२,६१,३२२। २७,३७,०८०। 

४ नमस्कार तनमााण 
िथा ढचवानी सेवा 

ठे.नं.।३।०७६।७७ स्वास्थर् 
केन्ि भवन  

३७,१८,८७९। २६,७४,९७१। 

५ नमस्कार तनमााण 
िथा ढचवानी सेवा 

ठे.नं. ५।०७६।७७ स्वास्थर् 
केन्ि भवन तनमााण वडा नं ६ 

३७,१८,८७९।  २३,६१,२४८। 

 

 

43.  अतग्रम कर कट्टी नगरेको : आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३ क) अनचसार उपभोक्ता सतमति 
माफा ि काम गराउन ेगरी गररएको रु. ५० लाख रपैर्ाँ भन्दा बढीको भ चक्तानी रकममा एक दशमलव 
पाँर् प्रतिशिका दरले करकट्टी गरी भ चक्तानी गनचा पने ब्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले भतनं. 
८२।०७७।२।१९ वाट खलंङ्गा खानेपानी िथा ढल सरसफाई सतमतिलाई कार्ाालर्को रु. 
१,५०,००,०००। भ चक्तानी गरेकोमा उक्त कर कट्टी गरेको नदेर्खएकोले उक्त रकम असूल गरी 
राजश्वमा दार्खला गरेको प्रमाण पेश गनचापने रु. 

 
 
 
 
 
२२,५००। 

44.  तनमााण व्र्वसार्ी कोष कट्टी : तनमााण व्र्वसार् तनर्मावली, २०५६ को तनर्म १४ अनचसार तनमााण 
व्र्वसार्ीले स्वीकृि ठेक अङ्कको ०.१० (शचन्र् दशमलव एक शचन्र्) प्रतिशिको दरले हचन आउने रकम 
तनमााण व्र्वसार्ी कोषमा दार्खला गनचा पने व्र्वस्था रहेकोमा र्स पातलकावाट तनमााण कार्ामा संलग्न 
तनम्न तनमााण व्र्वसार्ीवाट उक्त रकम कट्टा गरी कोषमा दार्खला गरेको नदेर्खएकोले दार्खला गरेको 
प्रमाण पेश हचन चपने रु.  

 
 
 
 
२५,४२८। 
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भत.नं तमति  तनमााण व्र्वसार्ीको नाम  भ चक्तानी रकम दार्खला गनचा पने 
रकम 

१४८।०७७।३।१४ एम.तब कन्स्ट्रक्सन ठे नं १२।०७६।७७ २२,८०,०९५। २,२८०। 
३०२।०७७।३।२८ बम तनमााण सेवा ठेनं. १५।७६।७७ ७३,४८,२३८। ७,३४८। 
३०३।०७७।३।२८ नमसकार तनमााण िथा ढचवानी सेवा  ठेनं 

७।७६।७७  
४३,०६,६९०। ४,३०६। 

३०६।०७७।३।२८ देवहरर तनमााण सेवा  ठेनं ८।७६।७७  ४९,४४,११५। ४,९४४। 

३०७।०७७।३।३१ महाकाली समैजी तनमााण सेवा  ठेनं 
६।७६।७७  

२७,३०,५०३। २,७३१। 

१९४।०७७।३।२८ नमसकार तनमााण िथा ढचवानी सेवा  ठेनं 
३।७६।७७ 

३८,१९,०१६। ३,८१९। 

 जम्मा   २५,४२८।  
45.  शसाि केन्िीर् ठे.नं. ५/SSTB/DAR/074/75: र्स ठेक्काको अर्न्िम तबल भ चक्तानीको परीक्षणमा तनम्न 

व्र्होरा देर्खएका छन ्: 
१. व्र्ाज असूली : आतथाक कार्ातबतध ऐन िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ५० 
(१) अनचसार सम्झतिामा िोर्कएको म्र्ादमा काम सम्पन्न नगरी पेश्की बाँकी रहेमा बाँकी पेश्कीमा १० 
प्रतिशि व्र्ाज लाग्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्को ठे.नं. ५/SSTB/DAR/074/75 का तनमााण व्र्वसार्ी 
मातलका ईर्न्जतनर्ररङ एण्ड मेकातनकल वक्सा प्रा.तल.संग भएको सम्झतिा अनचसार मल्लो सेला झोपचको 
अर्न्िम भ चक्तानी गदाा तमति २०७५।६।९ मा रु. १,७०,१५०।पेश्की फस्र्ौट गरी सक्नच पनेमा 
२०७६।८।२५ मा मार फस्र्ौट गरेकोले पेश्कीको म्र्ाद नाघेको तमतिदेर्खको एक वषा दचई मर्हना 
सोह्र िदनको १० प्रतिशिले हचने रकम असूल गरी राजश्व दार्खला गने रु. 
२. भत .नं ३।०७६।९।२४ बाट अर्न्िम तबल भ चक्तानी गदाा रु. ९६६१०१। खर्ा लेखेकोमा सो वाट 
कट्टी गरेको धरतटी रकम रु. ४२७४८। सम्वर्न्धि खािामा जम्मा नगरी ममाि संभार कोष खािामा 
जम्मा गरेकोले उक्त रकम सम्वर्न्धि खािामा जम्मा गरी र्हसाव तमलान भएको प्रमाण पेश हचन च पने रु 
३. सावार्जतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७ अनचसार कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन जारी भए 
पश्चािमार अर्न्िम तबलको भ चक्तानी गनचा पनेमा सो नतलई तबल भ चक्तानी गरेको रु.     

 
 
 
 
 
 
 
२०७३९। 
 
 
 
४२७४८। 
 
९६६१०१। 

46.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ६ ले तनमााण स्थलको र्र्कन गरेपतछ मार तनमााणको 
लातग बजेट व्र्वस्था गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनचापने व्र्वस्था गरेिापतन र्स कार्ाालर्ले सार्वक धाप 
गार्वस बडा नं. नत को र्कत्ता नं. २७७ को ३ आना जग्गाको स्वातमत्व नगरपातलकाको नाउँमा कार्म 
नहचँदै भवन तनमााणमा भत.नं. २०।०७७।३।२३ बाट नगरपातलकाको वडा नं. ६ पतने खोलामा 
कार्ाालर्ले रु. ३३९५००। मा खोप केन्ि तनमााण गरेको छ । सोही बडा तनवासी बषा ६८ को 
जर्राम जोशीले उक्त जग्गा लकडाउन पश्चाि कार्ाालर्को नाउँमा दानपर पाररि गरी िदने मन्जचरीनामा 
गरी िदएिापतन लेखापरीक्षण अवतध २०७७ भािसम्म पारीि गरी िदएको नदेर्खएकोले प्रमाण पेश हचन चपने 
रु.  

 
 
 
 
 
 
 
३,३९,५००।  

47.  शसिा पूजँीगि र्शक्षा : शसिा अनचदानवाट तनकास भएको तनम्न र्वद्यालर्को अनचदान रकमवाट शिाको 
पालना गरी तनमााण कार्ा सम्पन्न भएको प्रमाण पेश नभएकोले अनचदानको उपर्ोग सम्वन्धमा र्र्कन हचन 

 

१,५२,८५,३०
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नसर्कएकोले उक्त प्रमाण पेश हचन चपने रु. 
 तस.नं. र्वद्यालर् शिा अनचदान रकम 

१ मातलकाजचान नमचना मा र्व धाप नमचना र्वद्यालर् ११०५६३०६. 
२ हररनाथ आ र्व डाँडा शतर्ालर् ४६९०००. 

३ मातलकाजचान मा र्व  धाप   भततिक पूवााधार तनमााण अनचदान ३७६००००. 

जम्मा: १,५२,८५,३०६.  

६। 

48.  र्शक्षािफा  : 
र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामचदार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनचसार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हचन चपदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ४८ सामचदार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा 
तनम्नानचसार रहेको देर्खन्छ । 

तस.नं. र्वद्यालर्को नाम 

र्शक्षक 
दरब
न्दी 

पदपूतिा 
पदपूतिा मध्रे् करार र राहि 

र्वद्याथी संखर्ा 
स्थार्ी 

करा
र 

राह
ि  

ज
म्मा 

1 dflnsfh"{g df=la= wfk 24 24 13 8 3 24  604 

2 

dx]Gb| gd"gf df=la= 

vn+uf 
22 22 18 3 1 22 2091 

3 s}nfzklt lg=df=la=%fª? 9 9 7 0 2 9 174 

4 dflnsfh"{g df=la=lgl;n 6 6 5 0 1 6 139 

5 

dflnsfh"{g 

lg=df=la=kf}g]vf]nf 
3 3 3 0 0 3 72 

6 x"is/ p=df=la=sf }̂ 12 12 10 0 2 12 378 

7 

b"uf{ nl^gfy 

lg=df=la=d}vf]nL 
6 6 3 1 2 6 152 

8 u*Lejg df=la=yfKnf 7 7 5 0 2 7 109 

9 afem k|f=la= afem 2 2 2 0 0 2 39 

10 %fk/L lg=df=la=%fk/L 4 4 4 0 0 4 128 

11 

hfoem"n 

lg=df=la=hfoem"n 
4 4 1 0 3 4 20 

12 

hglk|o lg=df=lj= 

lsDt*L 
8 8 6 0 2 8 84 

13 /fli «̂o df=la=bQ" 16 16 12 3 1 16 317 

14 lxdfno df=lj= wf}sf]̂  7 7 4 0 3 7 161 

15 

cNsfk'/L df=la= 

sf]̂ sf}tf]nL 
9 9 7 0 2 9 218 

16 cl;u*f k|f=la= cl;u*f 5 5 5 0 0 5 115 

17 

bz/ygu/ 

k|f=la=bz/ygu/ 
5 5 4 0 1 5 80 
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18 

df]tLdlxnf ;+w 

k|f==la=lts/ 
7 7 6 0 1 7 282 

19 e"dL/fh k|f=la=a]t 
2 2 2 0 0 2 19 

20 ;/:jtL k|f=la=>Lau* 2 2 2 0 0 2 12 

21 Hof]tL k|f=la=a"(Lrf}/f 2 2 2 0 0 2 16 

22 xl/gfy k|f=la=*f*f 3 3 2 0 1 3 55 

23 ^f]kLgfy k|f=la=aaf 1 1 1 0 0 1 6 

24 

dflnsfh"{g 

lg=df=la=em":s" 
4 4 3 0 1 4 49 

25 gjo'js k|f=la=wDkg]/f 3 3 3 0 0 3 26 

२६ huGgfy cf=lj= 

wf}nLuf* 
3 3 3 0 0 3 43 

27 eujtL k|f=la=sfs*f 3 3 3 0 0 3 14 

28 

dflnsfh"{g 

lg=df=la=;sf/ 
3 3 3 0 0 3 65 

29 eujtL k|f=la dl;gL 2 2 0 2 0 2 15 

30 huGgfy k|f=la=uNkm} 4 4 4 0 0 4 104 

31 b'u]{Zj/L k|f=la=yfd" 3 3 2 1 0 3 42 

32 eujtL cf=lj= r] ]̂u*f 3 3 1 2 0 3 31 

33 e"jg]Zj/L cf=lj= k)*f]/f 3 3 2 0 1 3 28 

34 

hfO{e'mnwf/ cf=lj= 

hfO{e'mn 
3 3 2 1 0 3 26 

35 pNn]gL k|f=la=pNn]gL 2 2 1 1 0 2 26 

36 e"dLgfy k|f=la=dn]/f 2 2 2 0 0 2 28 

37 x"g}gfy df=la= afem 6 6 4 0 2 6 198 

38 ^f]kLgfy k|f=la=bx 2 2 1 1 0 2 30 

३९  sbf/ cf=la=bQ" 2 2 1 0 1 2 22 

40 nl^gfy k|f=la=yfnLuf* 3 3 2 0 1 3 67 

41 ;/:jtL k|f=la=d"Nnf 2 2 1 0 1 2 51 

42 

%Ggf lt+s/L sGof 

df=lj= vn+uf 
6 6 1 0 5 6 248 

43 

aXdd}sfZj/L 

k|f=la=k)*f]/f 
3 3 2 0 1 3 44 

44 dflnsfh"{g k|f=la=sf]n"wf/ 
2 2 2 0 0 2 23 

45 dflnsfh"{g k|flj kn]^f 1 1 0 0 1 1 45 

46 b]aL k|f=la=p*} 1 1 0 0 1 1 24 

hDdf 
232 232 167 23 40 232 6568 
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49.  १. समानीकरण अनचदानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता : पातलकाले स्वीकृि दरबन्दी तभर नपरेका एवं 
र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख नै आन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका २८ र्शक्षकलाई र्वत्तीर् 
समानीकरण अनचदानबाट रु .४८५०४००। िलब भत्ता भ चक्तानी गरेको पाईर्ो। 

 

 २. ससिा अनचदानको र्शक्षण सहजकिाा अनचदानबाट माध्र्तमक िहको ३ जनाको प्रति र्शक्षक रु. 
३५९९० का दरले १३ मर्हनाको रु १४०३६१० र तनम्न माध्र्तमक िहको १ जना र्शक्षक को 
रु 28200। का दरले १३ मर्हनाको रु 366600 का दरले ४८५०४००। गरी जम्मा रु. 
17,70,210/- भ चक्तानी गरेको पाइर्ो । 

 

 3. स्र्ानीटरी प्र्ाड सम्बन्धमााः र्स पातलकातभरका कक्षा ६ देर्ख १२ सम्मका छारालाई वार्षाक 
१२७४/- का दरले स्र्ानीटरी प्र्ाड िदन ेव्र्वस्था भए बमोर्जम १८ र्वद्यालर्मा १८६४ छारालाई 
रु. 23,74,736/- रुपैर्ा तनकासा गरेको देर्खन्छ । वार्षाक रुपमा रु. 23,74,736/- तनकासा 
भएिा पतन २०७६ रै्र ९ देर्ख र्वद्यालर् वन्द रहेको हचदा उक्त अवतधको स्र्ानीटरी प्र्ाड बापि 
गएको रकम र्र्कन गना नसर्कएको रु. 

 
 
 

 
2374736/
- 

 र्ालच स्वास्थर् :  

50.  बढी भ चक्तानी : तनजामिी सेवा तनर्मावली, २०५० को तनर्म ३६ मा पाररि िलवी प्रतिवेदन अनचसार 
ग्रडेखर्ा लेख्न सर्कने व्र्वस्था छ । िपतसल बमोर्जमका कमार्ारीहरूलाई बढी भ चक्तानी भएको ग्रडे 
रकम सम्बर्न्धि कमार्ारीबाट असूल गरी राजस्व दार्खला गनचापने रू. 
क्र.सं. कमार्ारीको पद र नाम र्ववरण रकम 

१ अ.हे.ब हरिसंह साहु  बढी ग्रडे भ चक्तानी २६ १७०४० 

२ हे.अ देबबसंह पास्वनी बढी गे्रड भुक्तानी २६  २६८४४ 

hDdf ४३८४४  

 
 

४३८४४ 

51.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा २० 
लाख रुपैर्ाँसम्मको औषधीजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्ष्ट्रर् स्िरको समार्ार परमा सूर्ना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । िर स्थानीर् िहले उक्त प्रर्क्रर्ा 
वेगर रु. १७९७०००.०० का औषधी सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु 
तनम्नानचसार छनाः 
• खररद गरेका उक्त औषधी कच न औषधी कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र एकाध बाहेक सोको 
मूल्र् रार्ष्ट्रर् परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको  
• आपूतिा हचने औषधी डव्लच.एर्.ओ. सर्टाफाइड हचन चपने औषधीको उत्पादन तमति, ब्र्ार् नं र म्र्ाद 
समाि तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचर् चल्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त औषधी 
तबक्रीको लातग होइन खचलाएको प्रमाण समावेश नभएको । 
• आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हचन चअर्घ स्पेशीर्फकेशन अनचसार 
भए/नभएको नखचलाएको कारण औषधीको गचणस्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 
• औषधीको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरण भई आएको 
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खचल्न ेगरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको । 
• औषधीको खर्ा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनच पने एकमचि घटाउने गरेको। 
िसथा औषधीको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खर्ाको र्ववरण अद्यावतधक हचन े गरी अतभलेख राख्न,े 
िोकीएको गचणस्िर अनचसारकै औषधी प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरण िथा खररद गररएको 
औषधीको र्ववरण खचल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषधीहरु 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान िदनचपदाछ । 

 मर्हला वालबातलका िथा दतलि लर्क्षि  

52.  सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समचदार्लाई तनमााण 
कार्ाको तबल भ चक्तानी िदँदा उपभोक्ता सतमति बैँक खािामा मार भ चक्तानी गररन े व्र्वस्था छ  । िर 
पातलकाले भै.न. १२८।०७७।०३।२१, मर्हला वालबातलका िथा दतलि लर्क्षि कार्ाक्रममा र्वतभन्न 
बाटो तनमााण संझतिामा उपभोक्ता सतमतिसँग बैंक खािामा भ चक्तानी गने सम्झतिामा गरी तसधै अध्र्क्ष 
पावािी देवी लोहारको बैँक खािामा रू. ३९६०००।०० भ चक्तानी गरेको छ । र्सरी व्र्र्क्तगि खािामा 
भ चत्तानी रकम असूल हचनचपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 

३९६०००। 

53.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् िहमा सूर्ीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामचदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सचधार 
ल्र्ाउन ेउद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम 
अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा १० तनमााण कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 
१६८ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. 2937000.00 खर्ा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई २९ 
िदनदेर्ख ३१ िदनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खर्ा समेि खर्ा 
लेखेका छन ्। उक्त खर्ावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना 
िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृना भएको देर्खंदैन । 

 

54.  सामार्जक सचरक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सचरक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोर्कएको तमतितभरै पररर्र्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरण 
गरी सामार्जक सचरक्षा भत्ता र्विरण गनचापने, प्रत्रे्क बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा 
र्र्कन गनचापने, भत्ता र्विरण गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरण गनचापने, सामार्जक सचरक्षा कार्ाक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनचगमन गनचापने, केर्न्िकृि सूर्ना प्रणालीमा प्रर्विी गरी 
अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सचरक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हचने 
व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी उमेर पार गरीसकेका 
लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खर्ा गरेका छन । िसथा मचल लगि कट्टा अतभलेखमा तमति समेि 
उल्लेख गरी पातलकाले लाभग्राही लगि अद्यावतधक गरी तनम्नानचसार बढी खर्ा लेखेको रकम असूल 
हचनचपने रु.. 
 
वडा नं. १ 

नाम जन्म तमति ना.प्र.प.नं. 
प्रथम 
र्तमातसक 

दोस्रो 
र्तमातसक 

िेस्रो 
र्तमतसक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३६०० 
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रेसम भ चल २०७१।०६।०६ ३० ४०० १६०० १६०० 

जम्मा ३६०० 

 पदातधकारी सचर्वधा  

55.  पदातधकारी सचर्वधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सचर्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा 
३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी र सभाको सदस्र्ले आफच  तनवाार्र्ि भई अनचसूर्ी–२ बमोर्जम पद िथा 
गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शचरु गरेको तमतिबाट मातसक सचर्वधा बापि 
पाउन ेव्र्वस्था गरेकोमा सम्मातनि सवोच्र् अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागच हचने 
गरी उक्त सचर्वधाहरु खारेज गरेको छ । जसअनचसार सचदूरपर्श्चम प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी 
२०७७ असार ११ मा राजपरमा प्रकाशन गरेको उक्त स्थानीर् िहका पदातधकारी सचर्वधा सम्बन्धी 
ऐनको अनचसूर्ी १ मा उल्लेख भएको सचर्वधामार िदन तमल्ने देर्खन्छ । जसबाट स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक बापिको सचर्वधा पाउने देर्खंदैन । िर पातलकाले पदातधकारीको 
मातसक पाररश्रतमक सचर्वधामा रु.  १४,३८,५००.०० खर्ा लेखेको देर्खन्छ । 

 

56.  बैठक भत्ता M अथा मन्रालर्र्द्ारा प्रकार्शि कार्ा सञ् र्ालन तनदेर्शका, २०७५ को बचदा नं  ७.१ खर्ाको 
मापदण्ड सम्बर्न्ध तनमााणमा एउटै तनकार् अन्िगािका कमार्ारी वा पदातधकारी सहभातग बैठकमा बैठक 
भत्ता उपलव्ध गराइने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्वतभन्न तमतिमा कार्ाालर्को कमार्ारीमार संलग्न भई 
बैठक बसी रु. ४,५१,७२५ बैठक भत्ता तलएको देर्खन्छ । कार्ा सञ् र्ालन तनदेर्शकाले िोकेको 
खर्ाको मापदण्ड र्वपररि बैठक भत्ता भ चक्तानी गनचा उपर्चक्त नदेर्खएकाले असूल गरी राजस्वमा दार्खला 
गनचापने रु.   
भत.नं. र तमति  बैठकका र्ववरण सहभातग 

संखर्ा 
बैठक भत्ता 
दर  

िदन जम्मा भ चक्तानी 

४३२।०७७।०३
।३१ 

मोहति र्खरकोट 
तनमाणा १ 

८ १५०० ३ ३०६०० 

,, ठेक्का नं  २ ७ १५०० ३ २६६७५ 

,, 
,, ०३ ८ १५०० ३ ३०६०० 

,, 
,, ०४ ८ १५०० ३ २६७७५ 

जम्मा ११४६५०.००  

 

 

 

 

 

 

 

 

११४६५०.० 

57.  स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सचर्वधा सम्बन्धी पर्हलो संशोधन ऐन, २०७६ अनचसार 
अनचसूर्ीमा उल्लेख भएका सचर्वधाहरु २०७६ कातिाक मर्हना देर्ख लागच हचने व्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलकाले उक्त अवतध भन्दा अगाडी िदएका बैठक भत्ताहरु असूल गरी सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनचा 
पदाछ । 

भतर्र नं. तमति र्ववरण रकम न.पा/वाडा 
५२ 2079/08/11 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 114783। न.का. 
79 2076/09/09 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 58043। वाडा नं. 9 

80 2076/09/04 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 58043। वाडा नं. 8 

89-142 2076/09/04 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 43826। वाडा नं. 4 
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98 2076/09/06 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 40695। वाडा नं. 2  

102 2076/09/06 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 40695। वाडा नं. 6 

104 2076/09/14 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 52174। वाडा नं. 1 

104 2076/09/14 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 45652। वाडा नं. ३ 

119 2076/09/20 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 54782। वाडा नं. 5 
144 2076/10-08 श्रावण देर्ख असोज ३० सम्म 46956। वाडा नं. ७  

58.  र्स नगरपातलकाको वाडा नं. ८ ले भ चतमराज हाडावएर सप्लार्सा दार् चालाबाट तनम्न साईजका एर् तड र्प 
पाईप खररद गदाा र्जल्ला दररेट अनचसार गनचा पदाछ िर पातलकाले रकम भ चक्तातन गदाा र्जल्ला दररेट 
भन्दा बढी भ चक्तातन गरेकोले असूल हचनच पने रु.  

 
 
 

३३८३०। 

 तस. 
नं. 

तबवरण पररणाम तबल 
अनचसार
को मचल्र् 

र्जल्ला दररेट अनचसारको 
मचल्र् 

फरक 

१ HDP पाईप २०mm ४००० तम ४१ ३८।४३ १०२८०। 

२ 

 

HDP पाईप १६ mm ३०००तम ३२ २६।३९ १६८३०। 

३ HDP पाईप २५mm ४००तम ६५ ५७।९३ २८२८। 

     २९९३८। 

    मच. अ. कर १३% ३८९२। 
    जम्मा ३३८३०।  

 

59.  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ५ अनचसार सरकारी रकम 
खर्ा गदाा त्र्स्िो खर्ा पचर्ि गने तबल भपााई प्रमाण र कागजाि  संलग्न हचन च पने ब्र्वस्था छ । र्स 
नगरपातलकाले छैठत नगरसभा २०७७ मा भएको खर्ामा रु. ८०८५७५ को मार तबल भपााई रार्ख रु. 
१२४८५७५ खर्ा लेखेकोले बर्ढ भ चक्तातन भएको रकम असूल गरी संर्र्ि कोषमा दार्खला गनचापने रु.  
पेश भएका तबल भपााई तनम्न छनाः 
र्ववरण सप्लार्सा रकम 

झोला ५० र छािा लर्टनाथ स्टेशनरी २२३८७५ 

झोला र्प्रन्ट १० थान लोटस कम्प्र्चटर १०००० 

मासचभाि तबल ७ थानवाट लक्ष्मी होटल २६१६०० 

नास्िा ४७५ अर्स्मिा होटल ८२०५० 

जम्मा ५७७५२५  

 
 
 
 

५७७५२५ 

60.  सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा रु. १ लाख भन्दा मातथको कार्ा गदाा लागि अनचमान 
िर्ार गरी खर्ा गनचापने ब्र्वस्था छ । उद्योग वार्णज्र् संघ, दार् चालाको र र्स नगरपातलकाको 
सहआर्ोजनामा तमति २०७६।११।४ देर्ख २०७६।११।१३ सम्म सञ्चालन भएको सचदूरपर्श्चम 
पर्ाटन िथा ब्र्ापार मेला िथा दार् चाला महोत्सव २०७६ सञ्चालन गनाका लातग र्स नगरपतलकाबाट रु. 
८००००० भ चक्तातन भएको छ ।र्सरी रकम खर्ा गदाा वार्णज्र् संघसंग सम्झतिा गरी खर्ालाइ पचिाई 
गने प्रमाण सर्हिका कागजाि रार्ख भ चक्तातन गनचा पनेमा ६५ जना कामदारको डोर हार्जर रार्ख खर्ा 
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लेखेको छ । र्स्िो र्विरणमचर्ख र अनचत्पादक खर्ामा तनर्न्रण हचनच पदाछ ।  
61.  स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ िथा पदातधकारी सेवा सचर्वधा ऐन, २०७५ र संशोधन २०७६ 

मा पदातधकारीले स्थातनर् िहमा संर्ातलि र्ोजना अनचगमन गरेको भत्ता पाउने सम्वन्धमा कच नै ब्र्वस्था 
रहेको देर्खदैन । तनम्न पदातधकारीले अनचगमन गरे बापि भ चक्तानी तलएकोमा और्र्त्र् पचर्ि हचन च पदाछ ।  
तस. 
न. 

पदातधरीको नाम र्ववरण गो.भत. र  तमति रकम रु. 

१ न. प्र. श्री हंसराज भट्ट कार्ाक्रम अनचगमन  १७८।०७६।१०।२४ १७५००। 

२ सचना वोहरा कार्ाक्रम अनचगमन २०३।०७६।११।१६ ११२५०। 

३ सदस्र् आनन्दी पन्ि कार्ाक्रम अनचगमन ३६३।०७७।३।१२ ७६५०।  

 

 नगरपातलका र्ालच  

62.  स्थानीर् र महंगी भत्ता सम्बन्धमा  

सामान्र् प्रसासन मन्रालर्को तमति २०७४।१।२१ को मर्न्रस्िरीर् तनणार् अनचसार सबै तनकार्हरुमा 
एकरुपिा कार्म हचने गरी स्वीकृि दरवन्दीतभर करारमा रहेका ब्र्र्क्तहरुलाई आ.व. २०७४।७५ बाट 
लागच हचने गरी िोर्कए बमोर्जमको सेवा सचर्वधा उपलब्ध गराउने जानकारी गराईएको छ । संघीर् 
मातमला िथा सामान्र् प्रसासन मन्रालर्, स्थानीर् शासन िथा सामचदार्र्क र्वकास कार्ाक्रमको र्.नं. 
१५६ तमति २०७५।६।११ को पर अनचसार सबै स्थानीर्िहमा सूर्ना प्रर्वतध अतधकृिको सेवा 
करारमा तलने गरी सामान्र् प्रसासन मन्रालर्को २०७४।४।२१ को मर्न्रस्िरीर् तनणार्को र्वपररि 
महंगी भत्ता र दचगाम स्थानीर् भत्ताको सचर्वधा िदने गरी करार कमार्ारी तनर्चर्क्त गरी पठाइएको छ । 
र्सरी एउटै तनकार्बाट सेवा सचर्वधाका सम्बन्धमा गररन े फरक तनणार् र पररपरले कार्ास्थलमा  
जर्टलिा तनम्िाएको देर्खर्ो । केन्िबाट तनर्चर्क्त भई आउने करार कमार्ारीले महंगी भत्ता र स्थानीर् 
भत्ताको सचर्वधा तलने िर स्थानीर्स्िरबाट तनर्चर्क्त हचने करार कमार्ारी सो सचर्वधाबाट बर्न्र्ि हचने 
अवस्थाले सेवा सचर्वधाका सम्बन्धमा एकरुपिा देर्खएन । समान िह र एउटै कार्ास्थलमा कार्ारि 
केन्िबाट तनर्चक्त कमार्ारीले महंगी भत्ता र स्थानीर् भत्ता पाउदा स्थानीर् िहका करार कमार्ारीले सो 
सचर्वधाबाट बर्न्र्ि हचँदा सेवा प्रवाहमा समेि प्रभाव पने र्स पातलकामा रहेको १० जना करार 
कमार्ारीलाई स्थानीर् िथा महंगी भत्तामा रु. 4,44,401.०० खर्ा लेखेकोमा उल्लेर्खि तनणार्को 
सम्वन्धमा सम्बर्न्धि तनकार्बाट स्पि तनदेशन भई आवश्र्क कारवाही हचन चपने देर्खर्ो । 

 

 व.र्श.नं. ८०७७३४०१५०२ प्रदेशिफा  
 

63.  र्शक्षा र्वकास तनदेशनालर् िदपार्लको र्.नं. ५६१ तमति २०७७-०२-०४ को पर अनचसार महाकाली 
नगरपातलका अन्िगािका सामचदार्र्क र्वद्यालर् सहर्ोगीहरुका लातग प्रति व्र्र्क्त १० हजारका दरले 
प्रमार्णि हार्जरीका आधारमा र्वद्यालर्को खािामा तनकासा गनचापने व्र्वस्था भएकोमा प्रमार्णि हार्जरी 
वेगर रकम तनकासा भएकोले प्रमाण पेश हचन चपने रू.   

 
 
 
 
 

510000/- 

64.  ममाि संभार कोषाः नगरपातलकाले ममाि संभार कोषका लातग र्ो आ.व.मा रु. 45,79,257।– रकम 
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छचट्याएकोमा रु. 30,03,224।– खर्ा गरेको छ । ममाि सम्भार कोषबाट तबतभन्न संरर्ना तनमााण 
िथा सचधार कार्ामा खर्ा गने गरेको छ । ममाि सम्भारका कार्ा उपभोक्ता सतमतिबाट गराउदा कार्ाको 
लागि सहभातगिाको रकम सचरुमै न.पा. को खािामा जम्मा गने गरेकोमा त्र्सरी जम्मा गरेको रकमको 
भतर्र र रकम देर्खने गरी छच टै्ट लगि राखेको पाइएन ।जसले गदाा उपभोक्ताले सहभातगिा बापि जम्मा 
गरेको रकम पतछ उपभोक्तालाई र्फिाा भ चक्तानी गदाा लागि सहभातगिा बापिको रकम जम्मा नगरेको 
अवस्थामा  नघटाई भ चक्तानी हचन सक्ने देर्खन्छ । िसथा, लागि सहभातगिा बापि नगद जम्मा गरेको 
रकमको छच टै्ट र्हसाव राखी शे्रस्िा राख्नच पने देर्खएको छ । 

 आन्िररक  आम्दानी 
 

65.  बस भाडा आम्दानीाः महाकाली न.पा. को प्रशासकीर् कार्ार्वतध (तनर्तमि गने) ऐन २०७५ को दफा ४ 
बमोर्जम नगर बस सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध २०७५ नगर कार्ापातलकाको तमति 
२०७५।१२।०९ को बैठकबाट स्वीकृिी भई तमति २०७५।१२।२० मा प्रमचख प्रशासकीर् 
अतधकृिबाट प्रमार्णकरण भएको छ । र्सरी कार्ार्वतध िर्ार गरी आ.व. २०७५।०७६ बाट बस 
सञ्चालनमा आएको देर्खन्छ । बस भाडा आम्दानी रकम छच टै्ट बैंक खािामा आम्दानी गने गरेको भनाई 
रहेकोमा सो आम्दानी िथा सञ्चालन खर्ाको र्हसावको लेखा राखेको पाइएन । र्स सम्बन्धमा देर्खएका 
व्र्होरा िपतसल बमोर्जम छन ्। 

 

 १. बस भाडा आम्दानी िथा खर्ाको शे्रस्िा अध्र्ावतधक नगरेकोले आ.व. २०७५।०७६ मा कति 
रकम बर्ि रह्यो एर्कन गना सर्कएन । 

 

 २. र्स आ.व.मा रु. 971245।50 आम्दानी गरेको जम्मा भतर्रको आधारमा देर्खन्छ । सो 
आम्दानीको भतर्र खडा गरी शे्रस्िा राखेको पाईएन । बस र्ालक र सहर्ालकको पाररश्रतमक 
नगरपातलकाको र्ालच बजेटबाट भ चक्तानी गने र इन्धन ममाि लगार्ि अन्र् सञ्चालन खर्ा बसबाट 
भएको आम्दानीबाट गने उल्लेख भएकोमा खर्ाको शे्रस्िा लेखापरीक्षणको क्रममा पेश नभएबाट 
कति रकम खर्ा भर्ो भनी र्र्कन भएन । िसथा, आम्दानी र खर्ाको लेखा अध्र्ावतधक गनेिफा  
पातलकाको ध्र्ान जानच पदाछ । 

 

 ३.  बस भाडा सञ्चालन बैंक खािाको स्टेटमेन्ट पेश नभएकोले कति रकम प्राि िथा खर्ा भई 
अन्त्र्मा कति बाँकी रहर्ो तभडान हचन सकेन । 

 

 ४.  बस र्ालक १ (एक) को वार्षाक पाररश्रतमक र भत्ता समेि रु. 3,70,050।– र सहर्ालक 
२(दचई) को वार्षाक पाररश्रतमक रु. 3,90,000।– दचवै गरी वार्षाक रु. 7,60,050।– खर्ा 
हचने भएबाट बस सञ्चालनबाट पातलकालाई घाटा हचने देर्खएको छ । िसथा, सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापनमा ध्र्ान िदनच पने देर्खएको छ । 

 

66.  आर्को अनचमानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनचमान िथा 
बजेट सीमा तनधाारण सतमतिले पातलकामा प्राि हचने आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्–व्र्र्को अनचमानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा 
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शचल्क, दस्िचर बापि अनचमातनि रु. 9485000.00 आर् प्राि हचन े प्रक्षेपण गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु. 8735556.00 अथााि अनचमान भन्दा 0.8 प्रतिशि कम आर् प्राि गरेको छ। 
आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हर्ान गरी आर्को अनचमान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् 
गनेिफा ध्र्ान िदन आवश्र्क देर्खएको छ । 

67.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनचमान िथा वजेट 
सीमा तनधाारण सतमतिले पातलकामा प्राि हचने आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था 
छ। पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा अन्िररक आर् रु. ८७३५५५६.०० असूल गरेको छ । 
पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान 
िदनचपने देर्खन्छ ।    

 

68.  कर िथा शचल्क असूली - स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरतटी शचल्क 
उठाउन े व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनचमान र असूली र्स्थति तनम्नानचसार रहेको 
देर्खन्छ । 

आर् शीषाक अनचमान असूली असूली प्रतिशि 

एकीकृि सम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

150000.00 1265507.00 844.67 

घरजग्गा वहाल कर 800000.00 670875.00 83.86 

व्र्वसार् कर 2500000.00 1649867.00 65.99 

वहाल र्वटतरी शचल्क 500000.00 316690.00 63.34 

नगरपातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बचझाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शचल्क बचझ्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि असूली र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देर्खएन । 
िसथा, आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउनच पदाछ । 

 

69.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजश् वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने 
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमचखको हचने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउन े गरेकोमा सोको पचरा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वर्ातलि प्रणाली जडान 
गरी राजश् व संकलन गनेिफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानच पदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छच टै्ट रतसद 
छपाउन ेजोर्खम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बाटै छानर्वन गनचा पदाछ । अिाः 
कार्ालर्ले आगामी िदनमा रतसद तनर्न्रण िथा राजश्व असूलीलाई स्वर्ातलि प्रणाली माफा ि ब्र्वस्थापन 
सम्बन्धमा र्वशेष ध्र्ान पचर्ााउनचपने देर्खर्ो । 

 

70.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार सञ् र्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर 
तभर रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था छ । र्स वषा 
नगरपातलकाले व्र्वसार् दिाा िथा नवीकरण शचल्क बापि रु.1649867.00 कर संकलन गरेकोमा 
पातलकाको क्षेरतभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको छैन । जसबाट पातलकाले 
संकलन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा मन्न सक्ने अवस्था छैन । िसथा, पातलकाले आफ्नो क्षेर तभर 
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सञ्चालनमा रहेका सम्पूणा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउनच पदाछ । 
71.  नगदी रतसदाः आम्दानी नगदी रतसद काट्दा  स्पि केरमेट नभएको आम्दानी रकम अंक र अक्षर दचवैमा 

लेखेको हचन चपदाछ। नगरपातलकाको आम्दानीको नगदी रतसदमा अस्पि अंक र अक्षर दचवैमा लेखदा रकम 
फरक लेखेको काबान प्रतिमा हािले लेखेर सच्र्ाउने गरेको देर्खर्ो। दैतनक आम्दानी राजश्व खािा समेि 
िर्ार नगरेकोले राजश्व प्रणाली वास्िर्वक देर्खएन । 

 

72.  बैंक आम्दानीाः नगरपातलकाले आन्िररक आर्मा रु. १२५०५४७.२ बैक आम्दानी जनाएकोमा सो 
आम्दनीको स्रोि नखचलेकोले सो को र्ववरण पेश गनचापने । 

 

73.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरण सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस 
गनचापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरण सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि 
सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हचन चपदाछ । 

 

74.  कोतभड-१९- नगरपातलकाले र्वपद् व्र्वस्थापन कोषबाट कोरोना रोकथाम तनर्न्रण िथा व्र्वस्थापनमा 
जम्मा रु. 18285659/- खर्ा भएको छ । औषधी एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री खरीदमा रु. 
1247456/- खाद्यान्नमा रु. 4950315/- क्वारेनटाइन व्र्वस्थापनमा रु. 3317477/- र 
जनशर्क्त पररर्ालनमा रु. 1028958/- खर्ा भएको देर्खएको व्र्ोहोराहरु िपर्शल बमोर्जम छन ्

 

75.  राहि र्विरणाः नगरपातलकाले राहि र्विरणका लातग लर्क्षि वगालाई लकडाउनको समर्मा खाद्यान्नको 
संकट टानाको लातग पररवार सदस्र् संखर्ाको आधारमा राहि र्विरण गने तनणार् भएको छ। 
नगरपातलकाबाट र्स आ.व.मा ९ वटै वडामा ३६५४ पररवारलाई रु. 5849396/- राहि र्विरण 
गररएको छ ।िीन र्रणमा भएको राहि र्विरण कार्ा लकडाउनको कारणले दैतनक छाक टाना समस्र्ा 
भएको गरीब मजदचर असहार् वगा लर्क्षि हचनचपनेमा सबैलाई दामासाहीमा बाँडेको देर्खर्ो। पर्हलो 
र्रणमा राहि पाउनेहरुले पतन िेस्रो र्रणमा पाएका देर्खए । 

 

76.  सचपथ मूल्र् पसल सञ् र्ालनाः कोरोनाको संकटकालमा व्र्ापारीको कालोबजारी र महँगीबाट जनिालाई 
राहि िदने उद्देश्र्ले नगरपातलकाको ९ वटै वडामा सचपथ मूल्र् पसल सञ् र्ालन भएको छ। 
नगरपातलकाले र्विरण गना बाँकी बरे्को राहि सामाग्रीबाट राहि पसल सञ् र्ालन गरेकोमा र्स 
आ.व.मा जम्मा रु. 25,90,673/-तबक्री बाट नगरपातलकालाई रु. 20,73,680.5 आम्दानी भएको 
छ । सचपथ मचल्र् सञ् र्ालन पसल र्लाउने स्पि कार्ार्वतध तनमााण गना नाफा नोक्सान र्ववरण बनाउने 
जस्िा कार्ा भएको देर्खएन । 

 

77.  भरपाईाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म ३६ मा तबल भरपाई सर्हिको लेखा राख्नच पने 
व्र्वस्था छ । नगरपातलकाले देहार् अनचसार गरेको खर्ाको भरपाई देर्खएन । 

 

78.  दैतनक भत्तााः 26/077/1/10, कोरोना व्र्वस्थापनमा खर्टएका देहार्का कमार्ारीले प्रोत्साहन बापि 
दैतनक हार्जररको आधारमा प्रतििदन रु. 500/- भ चक्तानी भएकोमा तनजको हार्जरी िदन भन्दा देहार् 
अनचसार बढी िदनको भत्ता बचझेको देर्खर्ो । हार्जरी िदनभन्दा बढी िदनको भ चक्तानी असूल गनचापने रु. 
पद/नाम दैतनक भत्ता 

बचझेको िदन 

हार्जरी  बढी िदन दैतनक भत्ता 
दर 

 बढी भ चक्तानी रकम 

 
 

 

14500 
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तस.अ.न.तम. हरर देवी खतर 61 िदन 43 18 500/- 9000/- 
अ.हे.व हरर कृष्ण जोशी 65 58 7 500/- 3500/- 
अ.न.तम. जसच लोहार 75 71 4 500/- 2000/- 

जम्मा रु. 14500/-  
79.  परामशा सेवा – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 

जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनचसार परामशा सेवाको लागि अनचमान िर्ार 
गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनचापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार् अनचसारको परामशा सेवाको 
खररद गदाा प्रतिस्पधाा नगराई सोझै खररद गरी रु. ६,४१,९२९। खर्ा लेखेको छ । पातलकाले स्थानीर् 
र्वकासमा टेवा पचग्ने िथा दीघाकातलन पूजँी तनमााण हचने मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनतट भएपतछ लाभ 
लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हचन नसक्ने कार्ाको लातग मार प्रतिस्पधााको माध्र्मले परामशा 
सेवा खररद गनचपनेमा सो गरेको देर्खएन । 
अनचदान र्शषाक परामषादािाको नाम परामशा सेवाको तबषर् भ चक्तानी रकम 
समानीकरण पूजँीगि अर्पजचगल प्रतबतध 

तबकास प्रा.तल. 
महाकाली नदीको ढचँङ्गा, तगट्टी 
वालचवा उत्खनन 

 ६,४१,९२९। 

र्सरी खररद गरेको परामशा सेवालाई कार्ाालर्को अतभलेखमा आम्दानी जनाई त्र्सको संरक्षण हचनच पनेमा 
प्राि प्रतिबेदनको दार्खला अतभलेख खडा नगरेकोले र्स्िा तबषर्मा पातलकाको ध्र्ान जानच पदाछ ।  

 

80.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् िहमा सूर्ीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सचधार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िह तभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् 
िह तभरका वडाहरुमा र्वतभन्न र्ोजना तनमााण कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा १६८ 
जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. २८,९८,१०२। खर्ा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई २७ िदनदेर्ख 
३१ िदनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खर्ा समेि खर्ा लेखेका 
छन ् । उक्त खर्ावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघाकालीन रोजगारी सजृाना भएको देर्खंदैन । 

 

 सामार्जक सचरक्षािफा   
81.  लाभग्राहीको अतभलेख – सामार्जक सचरक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को बचँदा १० र ११ मा 

लाभग्राहीको नाम व्र्वस्थापन सूर्ना प्रणालीमा प्रर्वर्ि गरी पररर्र्पर जारी गरी सामार्जक सचरक्षा भत्ता 
र्विरण गनचा पने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले व्र्वस्थापन सूर्ना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका 
व्र्र्क्तहरुलाई भत्ता र्विरण गरेको देर्खंदैन । 

 

82.  सामार्जक सचरक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सचरक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररर्र्पर अतनवार्ा रुपमा 
नवीकरण गरी सामार्जक सचरक्षा भत्ता र्विरण गनचापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्र्कन गनचापने, भत्ता र्विरण गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरण गनचापने, सामार्जक सचरक्षा कार्ाक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनचगमन गनचापने, केर्न्िकृि सूर्ना प्रणालीमा प्रर्विी गरी 
अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सचरक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हचने 
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व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै र्तमातसकमा एकै 
व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हचने गरी दोहोरो खर्ा लेखेको, मतृ्र्च भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा 
नगरी बढी खर्ा गरेका छन । िसथा पातलकाले लाभग्राही लगि अद्यावतधक गरी खर्ा लेख्नचपदाछ । 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
83.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमचखको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनचापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कए बमोर्जमको सतमति गठन 
गरेको/सतमति गठन भएिा पतन २ वटा बैठक बस्ने राहिको लातग तरपाल बाडने बाहेक अन्र् कार्ा 
गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् 
बनाउनच पदाछ । 

 

84.  कार्ा र्ोजना - र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि 
नीति िथा कार्ाक्रम अनचरुप हचने गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजचामा गरी कार्ाान्वर्न गने, 
बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा 
सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा गरे/नगरेको अनचगमन 
गने, र्वपद् सूर्ना प्रणाली र्वकास र सञ् र्ालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद्  घरपररवारको पर्हर्ान 
गने, कमार्ारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागच गने 
सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनचा पदाछ ।  

 

85.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) 
मा र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 
िथा कोषको सञ् र्ालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम हचने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले गि वषाको मतज्दाि समेि रु. २१७४९३६।०० आम्दानी भई रु. 
१८२८५६५९।०० खर्ा गरी बाँकी रु. १३०२१७३।०० देर्खन्छ । पातलकाले खर्ा मध्रे् रु. 
१८२८५६५९।०० भ चक्तानी गरेको देर्खन्छ । पातलकाले तनर्ममा िोर्कए बमोर्जम खर्ा लेखेको छ। 

 

86.  वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरण सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन 
िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस 
गनचापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरण सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि 
सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हचन चपदाछ । 

 

 कोतभड–१९ िफा ाः  
87.  आ.व. २०७६/०७७ को अषाढ मसान्िसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्न्रणको लातग भएको 

आम्दानी िथा खर्ाको र्ववरण तनम्नानचसार रहेको छाः 
आम्दानी स्रोि रकम रु. खर्ा र्शषाक रकम रु. 
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गि बषाको बाँकी 1813350 राहि र्विरण 5057170 

स्थानीर् िहको आफ्नै 

वजेटवाट  
15265817.00 

क्वारेन्टाइन तनमााण िथा 
व्र्वस्थापन 

3317477 

संघीर् कोतभड कोषवाट 1190000.00 
औषधी एवं स्वास्थर् 

उपकरण खररद 
1247456 

प्रदेश कोतभड कोषवाट 400000.00 आइसोलेसन केन्ि तनमााण  0 

अन्र् स्रोिबाट  2905769.00 खोप कार्ाक्रम खर्ा 0 

    जोर्खम भत्ता   ० 

    प्रशासतनक खर्ा 1028958 

    अन्र् खर्ा 6332425 

    वाँकी 1302173 

जम्मा 21574936.00   18285659  
  पेश्की व्र्वस्थापन  

88.  आतथाक बषाको अन्त्र्मा पेश्कीाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५० 
मा आतथाक वषाको अन्त्र् सम्म बजेट फ्रीज हचन निदने उद्देश्र्ले कसैलाई बैङ्क जमानि नतलई पेश्की िदन 
नहचने व्र्वस्था छ ।पातलकाले तनम्नानचसार व्र्र्क्त िथा संस्थालाई आतथाक वषाको अन्त्र्मा पेश्की िदई 
आतथाक वषाको अन्त्र् सम्म पेश्की बाकी रहेको देर्खर्ो । आतथाक वषाको अन्त्र्मा बजेट र्फ्रज नहचने 
उद्देश्र्ले पेश्की िदने कार्ामा तनर्न्रण हचनच पदाछ । 
तस. नं. पेश्की तमति गो. भत. पेश्की तलनकेो नाम जम्मा 
  कमार्ारी 
१ २०७६/०७/२९ ३६ गतर तसंह  ठगचन्ना  ७०,००० 
२ २०७६/०७/२९ ३६ मोहन तसंह काकी ८०,००० 
३ २०७७/०१/२३ २६७ पचष्पा अवस्थी ५,००,००० 
जम्मा ६,५०,००० 
  ठेकेदार 

१ २०७७/०२/२७ ९५ 
जर् लटवाव तनमााण सेवा एण्ड 
सप्लार्सा ६,४७,००० 

२ २०७७/०३/१० १८ नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा २,६१,७०० 
३ २०७७/०३/१० १८ नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा ९,२२,८०० 
४ २०७७/०३/१० १८ नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा १,४७,५०० 
जम्मा १९,७९,००० 
  संस्थागि 
१ २०७६/०६/१५ २ दार् चाला उध्धोग बार्णज्र् संघ ४,००,००० 

२ २०७६/०७/२९ ३६ 
कालापानी सामचदार्र्क सामार्ार 
केन्ि ५,४३० 

३ २०७६/०७/२९ ३६ र्जल्ला खेलकच द तबकास सतमति १,८०,००० 
४ २०७७/०२/०९ ११ दचगाा लर्टनाथ भवन तनमााण सतमति ३,३२,००० 
५ २०७७/०२/०९ ११ दचगाा लर्टनाथ भवन तनमााण सतमति ९५,००० 
६ २०७७/०२/०९ ११ दचगाा लर्टनाथ भवन तनमााण सतमति ५३,००० 
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७ २०७७/०२/१३ १२ 
हचनैनाथ आ.र्व.४ कोठे भवन 
तनमााण २,०८,००० 

८ २०७७/०२/१३ १२ 
हचनैनाथ आ.र्व.४ कोठे भवन 
तनमााण ७,३१,००० 

९ २०७७/०२/१३ १२ 
हचनैनाथ आ.र्व.४ कोठे भवन 
तनमााण १,१७,००० 

१० २०७७/०२/१६ ७४ समाज कल्र्ाण समाज दार् चाला १,००,००० 
११ २०७७/०२/२१ ८६ आधारभ चि र्वद्यालर् बांज ७७,००० 

१२ २०७७/०३/०३ १७ 
मातलकाजचान नमचना माध्र्तमक 
र्वद्यालर् धाप १,९४,५०० 

१३ २०७७/०३/०३ १७ 
मातलकाजचान नमचना माध्र्तमक 
र्वद्यालर् धाप ६,८६,००० 

१४ २०७७/०३/०३ १७ 
मातलकाजचान नमचना माध्र्तमक 
र्वद्यालर् धाप १,०९,५०० 

१५ २०७७/०३/३१ १९७ रेतडर्ो दार् चाला एफ एम  ३,००,००० 
जम्मा ३५,८८,४३० 
  उपभोक्ता सतमति 

१ २०७६/०६/१५ २ 
महादेब मर्न्दर भततिक सचधार 
र्ोजना ६६,००० 

२ २०७७/०२/२६ १३ हररनाथ आधारभ चि र्वद्यालर् डाडा २,३१,००० 

३ २०७७/०२/२६ ९० 
बसालीखोला घाट धचमकच डा 
खानेपानी र्ोजना  १,६५,००० 

४ २०७७/०२/२७ ९३ 
धमकच डा देर्ख मनचरी खोला सम्म 
ढल तनकास उ ७३,५०० 

५ २०७७/०२/२८ १५ नवर्चवक आ.र्व.तनमााण सतमति १,५५,५०० 
६ २०७७/०२/२८ १५ नवर्चवक आ.र्व.तनमााण सतमति ५,४९,००० 
७ २०७७/०२/२८ १५ नवर्चवक आ.र्व.तनमााण सतमति ८७,५०० 
८ २०७७/०२/२९ ९८ नगरपातलका प्रवशे र्द्ार तन.उ.स. २,३८,००० 

९ २०७७/०३/०४ १२२ 
धतलीगाड सडक तनमााण उपभोक्ता 
सतमति ६,२७,००० 

१० २०७७/०३/१० १३२ खोली उलेली सडक तनमााण र्ोजना ६,२७,००० 
जम्मा २८,१९,५०० 
  व्र्र्क्तगि 
१ २०७६/११/२१ ६१ रघचवीर तसंह ठगचन्ना २,००,००० 
२ २०७७/०२/१६ ३०८ जनक तसह धामी ३०,००० 
३ २०७७/०३/१२ ३६१ कृष्ण तसंह धामी २०,००० 
४ २०७७/०३/१६ ३७४ शेर तसंह बोहरा  २,६५,००० 
५ २०७७/०३/१९ १२६ रघचवीर तसंह ठगचन्ना ४०,००० 
६ २०७७/०३/१९ १२६ रघचवीर तसंह ठगचन्ना ७५,००० 
७ २०७७/०३/२५ ४१४ प्रमे तसंह डोबाल १०,००० 
८ २०७७/०३/२५ ४१४ पचष्कर काकी २०,००० 
जम्मा ६,६०,००० 

कच ल जम्मा ९६,९६,९३०  
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89.  पेश्की बाकीाः  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ७४ मा सावाजतनक 
तनकार्ले कच नै प्रर्ोजनको लातग िदइएको पेश्की सो प्रर्ोजन सम्पन्न भएको तमतिले १५ िदन तभर 
फर्छ्यौट भै सक्नच पने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्नानचसार कामको लातग पेश्की िदइएकोमा आतथाक 
वषाको अन्त्र् सम्म पेश्की फस्र्ौट हचन नसकी पेश्की बाकीको र्ववरण पेश गरेकोले म्र्ाद नाघेको पेश्की 
व्र्ाज सर्हि असूल फस्र्ौट हचन चपने रू. 

 
 
 

 पेश्की तलनकेो नाम प्रर्ोजन म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको 
जर् लटवाव तनमााण सेवा एण्ड 
सप्लार्सा अन्र् सावाजतनक तनमााण ६४७००० 

 नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा र्वद्यालर् भततिक पचवााधार  २६१७०० ० 

नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा 
र्वद्यालर् भततिक पचवााधार तनमााण 
अनचदान ९२२८०० ० 

नमस्कार तनमााण िथा ढचवानी सेवा 
र्वद्यालर् भततिक पचवााधार तनमााण 
अनचदान १४७५०० ० 

दार् चाला उध्धोग बार्णज्र् संघ अन्र् सावाजतनक तनमााण ४००००० ० 
कालापानी सामचदार्र्क सामार्ार 
केन्ि कार्ाक्रम खर्ा ५४३० ० 
र्जल्ला खेलकच द तबकास सतमति कार्ाक्रम खर्ा १८०००० ० 
महादेब मर्न्दर भततिक सचधार र्ोजना अन्र् सावाजतनक तनमााण ६६००० ० 
   जम्मा रु. २६३०४३० ०  
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महाकाली नगरपातलका, दार् चाला  
बेरुजच बतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरतटी र अन्र् कारोबार) 

२०७६।७७  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुजच प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुजच 
बेरुजच 

असूल 
गनचापने 

तनर्तमि गनचापने पेस्की 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवा

री 
नसारेको 

सोध
भनाा 
नतल
एको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

७५ २६ ४०७५४ ० ११ १९१३४ ७५ १५ २१६२० १२६३ २३७४ १७९८३ ० ० २०३५७ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति 

२०७६।७७   

                                                                    (रु. हजारमा) 

गि वषा 
सम्मको बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुजच र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 
बेरुजच 

र्ो वषाको बेरुजच कच ल बेरुजच बाँकी 

६२३१२ ० ० ६२३१२ ० २१६२० ८३९३२ 

 

 

 

 

  


