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दूरदृर्ि (Vision) 
 

िवाफदेर्हिा, पारदजशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदजशािा (Transparency) 

िवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोजिम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औजित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन िारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उजल्लजखि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेजशका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोिना र स्थानीर् िहसँग सम्बजन्धि ऐन, 
तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बिेट िथा 
र्ोिना ििुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाितनक सम्पजत्तको संरक्षण र उपर्ोग, िवाफदेर्हिा एवं 
पारदजशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
रािस्व छुट, बिेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोिना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोिना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका ििुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशजक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेजक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पजत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोिना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमिोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध ििुामा भएको देजखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरूमा सधुार िथा गि र्वगिका बेरुिू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन  कार्म 
हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र िनशजक्तको सीतमििाको बाबिदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू 
सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमजण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

 
 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेजशक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५८२ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

जिरी नगरपातलका, दोलखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बजन्धि प्रितलि 
काननुबमोजिम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था जिरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाितनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.7 करोड 98 लाख 69 हिार बेरुिू देजखएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.6 करोड 30 लाख 86  हिार फस्र्ौट भई  
बाँकी रू.1 करोड 67 लाख 83 हिार बेरुिू मध्रे् असलु गनुापने रू.61 हिार, प्रमाण कागिाि पेस गनुापने रू.1 करोड 67 लाख 22 हिार 
रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु 5 करोड 7 लाख 49 हिार बेरुिू बाँकी रहेकोमा र्सवषा कार्म भएको बेरुिू समेि हालसम्मको अद्यावतधक 
बेरुि ुरु 6 करोड 75 लाख 32 हिार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुिू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुिू जस्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमिोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पजत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बजन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोजिम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको जिम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोजिम सही र 
र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा िालसािी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने जिम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग जिम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा िालसािी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उजिि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उजिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बजन्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोजिम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका िालसािीिन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनजिििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देजखएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा िालसािीिन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

  

         

(तरलोिन आिार्ा) 
   नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

 

जिरी नगरपातलका, दोलखा 
बेरुि ुवगीकरण (र्वतनर्ोिन, रािस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हिारमा) 

प्रारजम्भक बेरुि ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुि ु

बेरुि ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागिाि 

पेश 
नभएको 

रािस्व 
लगि 

जिम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

िम्मा 

 

सै र्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

1 30 79869 
0 19 63086 

61 11 16783 61 0 16722 ० ० 16722 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुिू जस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हिारमा) 
जिल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोिन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुिू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुि ु

र्ो वषाको बेरुि ु कुल बेरुि ुबाँकी 

दोलखा 50749 0 0 50749 0 16783 67532 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �जरी नगरपा�लका, दोलखा , �जरी नगरपा�लका , दोलखा

काया�लय �मुख Ram Prasad Acharya २०७८-१०-५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Jagdish Prasad Shiwakoti २०७७-१२-११

लेखा �मुख Maheshwor Prasad Adhikari २०७६-४-२९

बे�जु रकम १६,७८३,४७८

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ५,९३,२५,८४६.३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,०२,५२,८०५.१७ चालु खच� २४,५९,६३,९८८.७८

�देश सरकारबाट अनुदान ४,४१,१४,७२,४४५ पँूजीगत खच� १८,६५,८९,४२५.३७

राज�व बाँडफाँट ७,४४,१३,३७८.९४ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,४७,४१,७९८

आ�त�रक आय १,८६,८९,९५८.६१

अ�य आय ७,२०,४१,६३६

कुल आय ४,८६,६८,७०,२२३.७२ कुल खच� ४९,७२,९५,२१२.१५

बाँक� मौ�दात ६,१५,४३,१३७.३७

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय

लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन

काया�लय र �थानः िजर� नगरपा�लका, नगरकाय�पा�लकाको काया�लय ,दोलखा आ�थ�क बष�ः ०७७।७८
kb gfd sfo{/t cjlw a]?h" /sd

b]lv ;Dd
sfof{no k|d'v �.�.अ. �ी िशव�साद �रजाल २०७७/४/१ २०७७/०६/०९ ८०६४६४१८

�.�.अ. �ी अजु�न गौतम २०७७/६/२१ २०७७/१२/११
�.�.अ. �ी जग�दशच�� िशवाकोट� २०७७/१२/११ २०७८/०३/३१

लेखा�मुख ले.अ. छैटौ �ी महे� वर �साद अ�धकार� २०७७/४/१ २०७८/०३/३१

प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता,
उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ४८ सभा सद�य, २२१।२५वग� �कलो�मटर
�े�फल तथा १५ हजार ५१५ जनसं�या रहेको छ ।

�थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय�यय
�हसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को �वि�य ��तवेदन म.ले.प.फा.न. २७२ �न�न वमोिजम रहेको छ ।
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�ा�ीभ�ुानी �हसाव

�ववरण यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको भ�ुानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५०,८९,३७,७१८.६६ ४४,३२,८१,३७४.८५ ४४,३२,८१,३७४.८५

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४९,४६,४९,२१० ४२,७४,७०,८६७.१७ ४२,७४,७०,८६७.१७

११००० कर ८,३९,६९,२१० ७,४४,१३,३७८.९४ ७,४४,१३,३७८.९४

१३००० अनदुान ३९,००,६०,००० ३३,४३,६७,५२९.६२ ३३,४३,६७,५२९.६२

संघीय सरकार ३३,२१,४८,००० २९,०२,५२,८०५.१७ २९,०२,५२,८०५.१७

�देश सरकार ५,७९,१२,००० ४,४१,१४,७२४.४५ ४,४१,१४,७२४.४५

१४००० अ�यराज�व ५५,२०,००० ३३,०५,१९९.६१ ३३,०५,१९९.६१

१५००० �व�वध�ाि� १,००,००० २,९१,३२५ २,९१,३२५

३३००० दा�य�व १,५०,००,००० १,५०,९३,४३४ १,५०,९३,४३४

ख. अ�य�ाि� १,४२,८८,५०८.६६ १,५८,१०,५०७.६८ १,५८,१०,५०७.६८

�वतरण गन�बाक� राज�व ० ० ०

कोषह� १,४२,८८,५०८.६६ १,२३,२८,५०८.६६ १,२३,२८,५०८.६६

धरौट� ० ३४,८१,९९९.०२ ३४,८१,९९९.०२

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म ० ० ०

भ�ुानी (ग+घ) ५५,४०,३७,७१८.६६ ४४,१०,६४,०८३.७८ ४४,१०,६४,०८३.७८

ग. भ�ुानी (सि�त कोषबाट) ५३,९७,४९,२१० ४३,२५,५३,४१४.१५ ४३,२५,५३,४१४.१५

२१००० पा�र��मक / स�ुवधा ८,६५,१८,५०० ७,०६,९८,४४२.९० ७,०६,९८,४४२.९०

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग २२,२१,८३,५०० १६,७४,६०,२६५.११ १६,७४,६०,२६५.११

२५००० सहायता (Subsidy) ५,००,००० २५,००० २५,०००

२६००० अनदुान ६९,२९,००० ४४,६६,८८० ४४,६६,८८०

२७००० सामािजक सरु�ा ४२,००,००० २३,९१,२७१ २३,९१,२७१

२८००० अ�य खच� १४,५०,००० ९,२२,१२९.७७ ९,२२,१२९.७७

३१००० गरै �व�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� २१,७९,६८,२१० १८,६५,८९,४२५.३७ १८,६५,८९,४२५.३७

घ. अ�यभू�ानी १,४२,८८,५०८.६६ ८५,१०,६६९.६३ ८५,१०,६६९.६३

कोषह� १,४२,८८,५०८.६६ ७३,२५,२६७.५३ ७३,२५,२६७.५३

धरौट� ० ११,८५,४०२.१० ११,८५,४०२.१०

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म ० ० ०

ङ. यो वष�कोबचत (�यनु) (४,५१,००,०००) २२,१७,२९१.०७ २२,१७,२९१.०७
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च. गतवष�कोिज�मेवार� रकम (अ.�या) ५,९३,२५,८४६.३० ५,९३,२५,८४६.३०

वषा��तकोबाक� रकम (ङ + च) (४,५१,००,०००) ६,१५,४३,१३७.३७ ६,१५,४३,१३७.३७

ब�क तथा नगदबाक� ६,१५,४३,१३७.३७ ६,१५,४३,१३७.३७

नगरपा�लकाले पेश गरेको �व�ीय ��तवेदनमा समावेश नभएको अ�य खच� िशष�क ब�क नगद� �कताब र कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय, दोलखा�ारा �मािणत आ�थ�क �ववरण
अनसुारको आधारमा देहायबमोिजम रहेको पाइयो । 

�स.नं. खच� िशष�क �नकासा खच� रकम बाक� मौ�दात

१ �था�नय पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म ३४१०००० ३४१०००० ०
२ �देश पूवा�धार �वकास काय��म ३९२४१२१।२५ ३९२४१२१।२५ ०
३ सामािजक सरु�ाँ तथा संर�ण ४८१९१०८८ ४८१९१०८८ ०
४ राि��य सचुना �यव�थापन तथा अनगुमन

आयोजना
१५९९२० १५९९२० ०

५ ग�रबसंग �व� वे�वर काय��म ५४६००० ५४६००० ०
ज�मा ५६२३११२९ ५६२३११२९ ०

उपरो� आ�थ�क कारोवारह�को पेश भएस�मको �े�ता �यव�थापन ��त�न�ध�व प� एंव आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन समेत लाई आधार मानी लेखापर��ण ऐन 2075 को लेखापर��णका
अ�तराि��य मापद�ड र माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गर� लेखापर��ण गन� स�कने �यव�था अनसुार र �वीकृतत लेखापर��ण योजना बमोिजम नमनुा छनौटको आधारमा लेखापर��ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापर��णको �ममा देिखएका �यहोरा स�व�धमा काया�लयका स�बि�धत पदा�धकार�सँग �म�त २०७८।०६।१५ मा छलफल भएको छ ।सारभतु �पमा उ�लेख�नय
नदेिखएका �यहोरालाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । छलफलबाट कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार छन् ।

२ पे�क� 
पे�क�ः पा�लकाले पेश गरेको िव��य �ितवेदन मलेप फा नं. २७२ को अनुसुिच २३ र सो को अिभलेख अनुसार नगरपा�लकाको कुल हालस�मको पे�क�
बाँक� �. १,४५,१४,३२२.३३ दे�खएको छ । उ� बाँक� पे�क� म�ये �याद ननाघेको पे�क� � ९५,५४,३२२.३३ र �याद नाघेको पे�क� �४९,६०,००० दे�ख�छ ।
िमित २०७७।१०।९ बाट लागु भएको अ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५२ वमो�जम �याद ननाघेको चालु आ.ब. देहाय
बमो�जमको फ�यौट ह�न बाँक� मोिबलाइजेसन पे�क� �. ९५,५४,३२२.३३ दे�ख�छ ।
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� स पे�क�को �कार पे�क� �लनेको नाम पे�क� रकम

1 मोिबलाइजेसन ए.टी. क��ट��सन ६,५४,३२२.३३

२ मोिबलाइजेसन �याली जे.जे. पी. एम. के. जे. भी. ६७,००,०००

३ मोिबलाइजेसन सोवण� एस.के.जे.भी. २२,००,०००

ज�मा ९५,५४,३२२.३३

३ िव�ीय िव�लेषण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस गाउँपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेता पिन सबै आ�थ�क कारोबारलाई समे�न
सकेको दे�खएन । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।

क) ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचाको �ितवेदनले यस वष�को आय �५७३८९६७९५ र गत वष�को मौ�दात �.१३,९५,२०,८३६ समेत
ज�मा आय �. ७१३४१७६३१ र कुल भु�ानी �.५०४२०४९८८।२१ भइ �२०९२१२६४२।८८ वषा��तमा बाक� दे�ख�छ ।

ख) �ा� िवतीय िववरणको अनुसुची २४ मा बैक कारोवारमा बषा��तको बाक� �. २०९२१२६४२।८८ र अनुसुची २४ अनुसारको नगद तथा बैक बाक�
�.२१२३२०३०५।२८ भई बैक �.३१०७६६२।४ ले बढी दे�खएको िवतीय िववरणले देखाउदछ ।

ग) �ा� िवतीय िववरणको अनुसुची २४ मा खाता अनुसार देखाएको बैक तथा नगद बाक� �.६,१५,४३,१३७.३७ म�ये �. (१०,६०,६४५) ब�क
कारोबारमा िभ�ता [राज�व खाता र स��त कोष खाता] र � ६०,६४५ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र खच� खाता] बैक कारोवारमा
िभ�ता भ� ने उ�ेख छ ।यस स�व�धमा पु�� याई �ा� नभएकोले िहसाव एिकन ह�नु �द�छ ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

४ िवतीय िव�लेषण

४.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपन� एंव सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क
काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम आ�थ�क काय� �णाली �यव�थापन गनु�पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np6 of 45

४.२ �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. १०२२६६००० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. ५,९३,२५,८४६.३ �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.४२९४०१५३।७ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएकोमा
काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३०५३७५५१।७ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । बाँक� रकमको �माण पेश गनु�पन� �

१२,४०२,६०२

४.३ नगरपा�लकाले ब�क िहसाब िमलान नगरेको कारण �े�ता र ब�� मौ�दातमा �५२१०६४५ फरक दे�खएको छ । पा�लकाको �थानीय तह संिचत कोष खातामा
�े�ता अनुसार � ५,२५,४३,७४७.५८ दे�खएकोमा ब�क �टेटमे�ट अनुसार �४७४८३१०२।५८ दे�खएकोमा � ५०६०६४५ ले ब�क घटी दे�खएको छ ।�य�तै
गरी �थानीय तह �कोप �यव�थापन
कोष खातामा �े�ताअनुसार � ३०,१३,३३६.६३ दे�खएकोमा बैक �टेटमे�ट अनुसार � २८६३३३६।६३ दे�खइ � १५००००ले ब�क घटी दे�खएको छ ।
सम�मा ब�क मौ�दात
�े�ता भ�दा �४७०१६५२६।९ ले बढी देखाएतापिन �े�ता भ�दा ब�क मौ�दात घटी देखाएको �५२१०६४५ को ब�क िहसाब िववरण तयार गरी यिकन
गनु�पन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५२१०६४५ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

४.४ �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता ० ५००० ५०००

२ ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ६८९३३४।२३ ६८९३३४।२३

३ ग १.३, आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ०

४ ग १.५.३, आ�त�रक ऋण �ाि� खाता ० ० ०

५ ग २.२, चालू खच� खाता- जोर वष� ० ३८८७३७४२।६१ ३८८७३७४२।६१

६ ग २.४, पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ० ११५७९९२५।७२ ११५७९९२५।७२

७ ग २.७, िविवध खच� खाता १९,८९,९०४.५० २०६९०७३।८६ ७९१६९।३६

८ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ४९,९६,१४८.६६ ४९९६१४८।६६ ०

९ ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता ५,२५,४३,७४७.५८ ४७४८३१०२।५८ -५०६०६४५

१० ग ७.२, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ३०,१३,३३६.६३ २८६३३३६।६३ -१५००००

११ ब�क कारोबारमा िभ�ता [राज�व खाता र स��त कोष खाता] (१०,६०,६४५)

१२ ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र खच� खाता] ६०,६४५

ज�मा ६,१५,४३,१३७.३७ १०८५५९६६४।२९ ४७०१६५२६।९

५ बजेट पेश तथा पा�रत 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा
सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी कृ�णमाया बुढाथोक�ले २०७७।०३।१० गते �. ५१करोड ३० लाख ०१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१०
मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०२ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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६ चौमा�सक पु�जगत खच�को 

चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक
�गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउदा कामको गुण�तरमा
असर पन� दे�खएकोले आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पंूजीगत २,३३,४४,१६१.२ ० १,२०,९०,०९५.३९ १,१२,५४,०६५.८२ ६०,४०,५४०.८

�जरी नगर काय�पा�लका पंूजीगत १४,६२,४६,५४३.१६ १,३८,१३,०२२ ६,४०,६२,९८४.४३ ६,८३,७०,५३६.७३ ३,३२,९१,९९८.८

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पंूजीगत १,६९,९८,७२१ २९,०९,३१६ ६१,६८,१२३ ७९,२१,२८२ ३४,५७,२९६

कूल खच�: १८,६५,८९,४२५.३७ १,६७,२२,३३८ ८,२३,२१,२०२.८२ ८,७५,४५,८८४.५५ ४,२७,८९,८३५.६२

खच� �ितशत १०० ८।९६ ४४।११ ४६।९२ २२।९३

७ सम�वय 

नगरपा�लकाले आ�नो वािष�क काय��म संघीय सरकार र �देश वा िनकायलाई र संघीय सरकार र �देश सरकारका िनकायबाट गाउँपा�लका िभ� ग�रने काय�को जानकारी गाउँपा�लकालाई जानकारी
गराई सम�वया�मक िक�समले काय� गन� संय��को िवकास गनु�पद�छ।

८ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३,५९,००,००० १,७७,३२,०५६.२० ४।०९

सामा�जक �े� १८,१०,६८,००० १५,४१,९०,८४१.७५ ३५।६४

पूवा�धार िवकास �े� १९,२५,८३,२१० १६,४३,०६,६३०.९८ ३७।९८

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन ० ० ०

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ० ० ०

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २,२८,६६,००० १,६५,३६,२४९.९९ ३।८२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १०,७३,३२,००० ७,९७,८७,६३५.२३ १८।४४

ज�मा ५३,९७,४९,२१० ४३,२५,५३,४१४.१५ १००

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी पूवा�धार िवकासमा ३७।९८ �ितशत, सामा�जक िवकासमा ३५।६४
�ितशत, काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा १८।४४ �ितशत, आ�थ�क िवकास तफ�  ४।०९ �ितशत, र िव��य �यव�थापन र सुशासन तफ�  ३।८२ �ितशत
मा� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास, सं�थागत िवकास तथा सेवा �वाह तथा िव��य �यव�थापन र सुशासन �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो
�े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो। साथै वातावरण तथा िवपद �यव�थापन र सं�थागत िवकास र सेवा �वाहमा बजेट िविनयोजन नगरेकोले सो �े�लाइ
समेत समे�नु पन� दे�ख�छ ।

९ रकमा�तर 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उप िनयम ७
वमो�जम काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत �समा र िशष�क वािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । पा�लकाले नगरसभाको २०७७।१०।१७ को िनण�यबाट
काय��म संसोधन �वीकृत ग�र �२६७४९५०० खच� गरेको पाईयो जसका केही उदाहरणह� िन�नानुसार रहेका छन। बजेट तजु�मा �ि�या �भावकारी बनाईनुपद�छ ।
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�सन मौजुदा काय��म रकम प�रवित�त काय��म रकम

१ ब�जनी खानेपािन योजना २,५०,००० �धानम��ी रोजगार काय��मह� ३०,००,०००

२ िवपद ्�यव�थापन ५०,००० UNDP सँगको साझेदारी २१,००,०००

३ िवपद ्�यव�थापन स�व�धी ता�लम तथा गो�ी २,००,००० बेठी�वारा खानेपािन मम�त योजना १,००,०००

४ काय��म अनुगमन ५०,००० �जरी बुि�� कलेज १ ५,००,०००

५ जलधार संर�ण ३,००,००० खेलकुद सहभािगता तथा �वध�न १,००,०००

६ िवपद ्�यव�थापन तथा कोरोना �ितकाय� १३,४०,००० कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार-१ १,२५,०००

७ �ाकृितक �कोप राहत �याकेज सहयोग २,००,००० वडा काया�लय समेतको भवन िनमा�ण-१ २५,००,०००

८ बेठी�वारा सडक �तरो�ती योजना १,००,००० भीमबहादरु �ित�ान ९,००,०००

९ सफल उ�मीसँग उ�म गन� चाहने यवुाह�को अ�ति�या ५०,००० मागमा आधारीत काय��म १,५०,०००

१० कृषक �मण तथा गो�ी (अ�तर �ज�ा �मण) २,५०,००० �जरी बुि�� कलेज ५,००,०००

११ नस�री �यव�थापन १,६०,००० िमिनिटलर ख�रद ९ थान ५,००,०००

१२ जैिवक मल िनमा�ण तथा ता�लम सामा�ी ३,००,००० �धानम��ी रोजगार काय��मह� ३०,००,०००

१३ िनगाले-नेपाने-बजेनी-८ नं. वडा काया�लय सडकको लािग �यािच� २५,००,००० सवारी साधन मम�त खच�-१ ३,००,०००

१४ भीमबहादरु �ित�ान ९,००,००० खेलकुद सामा�ी ख�रद ४,४०,०००

१५ कम�चारी ता�लम खच� ३,००,००० िभ�ी देवीथान म��दर मम�त ३,५०,०००

१६ �गितिशल मिहला समूह अ�तरगत गु��ुक उ�पादन गन�का लािग आव�यक
सामा�ी ख�रद गन�

१,००,००० िकवी िव�वा ख�रद ४,००,०००

१७ मौरी घार िवतरण काय��म ५०% अनुदानमा िवतरण ४,००,००० सवारी साधन मम�त खच� ७,००,०००
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१८ िनरी�ण अनुगमन ८६,५०० वडा काया�लय समेतको भवन िनमा�ण-२ ५,००,०००

१९ �जरी बुि�� कलेज ५,००,००० वडा काया�लय समेत भवन िनमा�ण1.1 २५,००,०००

२० रातमाटे-पटासे सडक १४,९९,००० UNDP सँगको साझेदारी २१,००,०००

२१ �लाि�क झोला िव�थािपत २,५०,००० िव�ालय कम�चारीको पारी�िमक ८६,५००

२२ देउराली हो�स� खानेपानी योजना ३,५०,००० सु��ाक �ित�ालय िनमा�ण ५०,०००

२३ कुथामे-घु�सा सडकको लािग �यािच� ३०,००,००० �स�पौ�लन �ला��टक ख�रद २०० थान ४,००,०००

२४ UNDP सँगको साझेदारी २१,००,००० ब�जनी िशव म��दर २,५०,०००

२५ बाली िबमा ५०% अनुदान काय��म १,००,००० रातमाटे-पटासे सडक १४,९९,०००

२६ वडा काया�लय समेतको भवन िनमा�ण-१ २५,००,००० आ व २०७६/७७ मा ठे�का व�दोब�त भएको रातमाटे पटासे सडक १४,९९,०००

२७ रकम थप भइ आएमा स�ालन ह�ने योजना ४१,८९,००० रा�� पित रिन� �स�ड �ितयोिगता (खेलकुद काय��म �यव�थापन
तथा संचालन खच�)

२,००,०००

२८ वडा काया�लय रातमाटे सडक िनमा�ण योजना ३,००,००० ��सेखोला रातमाटे खानेपानी �ा�ी िनमा�ण २,००,०००

२९ वडा काया�लय समेतको भवन िनमा�ण-२ ५,००,००० घरभाडा-१ २,००,०००

३० �धानम��ी रोजगार काय��मह� ३०,००,००० भीमबहादरु �ित�ान १ ९,००,०००

३१ कृिष मेला ���धशनी काय��म २,००,००० �गितिशल मिहला समुह आलु उ�पादन सामा�ी ख�रद १,००,०००

३२ सामुदाियक कुकुर �यब�थापन काय��म १,५०,००० वडा काया�लय समेतको भवन िनमा�ण २ ५,००,०००

३३ घर बगैचा सुधार १ िदने घु��त ता�लम �जरी नगरपा�लका १-९ १,५०,००० राममाटे ज�दाक सडक �तरो�ती १,००,०००

३४ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� ३,२५,००० —- –-

ज�मा २,६७,४९,५०० ज�मा २,६७,४९,५००
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१० पदपूित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको
लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� दरब�दी िभ�का कम�चारी समेत िविभ� न पदमा कम�चारीह�
करारमा राखी �.१७२००००० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन,

चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� दरब�दी िभ�का �र� पदमा तथा िविभ� न काय��म
संचालनका लािग करारमा िनय�ु ग�रएको िविभ� न पदमा ६२ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१०००९३२० भु�ानी गरेको दे�खएको

११ सेवा �वाह 

�वाह लेखाप�र�णलाई �ा� िववरण अनुसार आ.ब. ०७७।७८ मा पा�लकाबाट िन�नानुसारको सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ ।

�.सं. िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

१ नाग�रकता �सफा�रस ३६५ ३५८

२ घरबाटो �सफा�रस १९७ १९४

३ नाता �मािणत ३४१ ३३९

४ ज�म, मृ�य ुदता� ५२० ५१०

५ अ�य ० ०

१२ योजना छनौट तथा संचालन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ ।
साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प
दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा
य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:
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�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना २४ १२१३०००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १०७ २५९३३०००

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ३० २२७७०५००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २६ ४७९१७८१६

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा १८७ ९७८३४३१६

१३ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम
रहेका छन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १० ऐन, ५ िनयमावली, २७ काय�िव�ध १ िनद�िशका र ४ न�स� समेत ४७ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
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• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको
उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी वष�भरीमा �.१८७१०३५०।८६ खच� लेखेको पाईयो ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली
माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,
मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा
�प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन
�थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ
सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१४ खच� िव�लेषण 



https://nams.oag.gov.np15 of 45

कोलेिनका�ारा �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट � ६७,८४,७२५.२७, राज�व बाँडफाँडबाट � ७,६२,८५,७५४.५ र
अनुदानबाट संघीय तफ�  �३५०४३८६५६ र �देशतफ�  ५७९१२००० समेत �४९१४२१३३५।७७आ�दानी भएकोमा चालुखच�तफ�  � २४,५९,६३,९८८.७८ र पँू�जगत तफ�  �
-१८,६५,८९,४२५.३ , गरी कुल � ४३२५५३४१४।०८ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०।१५६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा
�९३०७५०५ खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको-१३७।१८ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ५६।८६
�ितशत चालु र ४३।१३ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक
�योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन
ग�रनुपद�छ।

१५ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनय िमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको चौमा�सक �पमा
आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
�भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१६ वहाल कर 

ना.पा को वािष�क �वीकृत काय��म अनुसार न.पा अ�तग�तका कृषकह�लाइ जै घास ख�रद ग�र िवतरण गन�को लािग पशु िचिक�सक �ी पदम बहादरु �जरेलले �लएको पे�क� फ�य�ट गदा� गो भौ नं
४१०-०७७/११/१२ बाट कृ�ण कुमार ख�ीको बा १४ च ७४८५ गाडी भाडा ३०,००० भु�ानी गदा� िनयामानुसार १०% वाहाल कर कटी नभएको � ३०००/-

३,०००

१७ �याट िवल 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ बमो�जम काया�लयले िबल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले यिुनक आइडल
अटोमोबाई�स �ा.�ल. बाट सवारी मम�त स�भार खच� भौचरन न १७६- २०७७।७।२१ मा � ४४९३५ भु�ानी भएको छ । स�ब��धत क�पनीले जारी गरेको �याट
िबल संल� नगरी भु�ानी भएको मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 44935 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

१८ िशष�क फरक पारी खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074को दफा 73 मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७
बमो�जम काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत �समा र िशष�क बािहर खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । यसरी शीष�क फरक पारी खच� लेखेको िनयमसंगत
नदे�खएकोले िनयिमत गनु�पन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 629542 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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गो.भौ.न/िमित ह�नुपन� िशष�क भएको िशष�क रकम �

770-078।03।24 काया�लयको सामान िविवध 99553।

768-078।03।02 काया�लयको सामान िविवध 47611।

775-078।03।26 सूचना �काशन तथा संचार अ�य काया�लय संचालन खच� 182003।

785-078।03।28 काया�लय सामान िविवध 80070।

787-078।03।28 सूचना �काशन िविवध 20305।

६०९-०७८।३।२ खेलकुद िबपद �यव�थापन तथा कोरोना �ितकाय� २०००००।

ज�मा ६२९५४२

तर काया�लयले सभाको �वीकृती िवपरीत � ६२९५४२। बाष�क �पमा एक िशष�कमा िविनयोजन गरेको रकम अक� िशष�कमा खच� गरेको पाईयो । यसरी िनयममा भएको �यव�था बेगर सभाबाट
काय��म संशोधन तथा प�रवत�न नगरी िवतरणमुखी काय��ममा ह�ने खच�लाई िनय��ण गनु� पद�छ ।

१९ �ितवेदन 

सडक सी.सी �यामेरा ख�रद गरी भौनं।िमित ७५८।२०७७/०३/२४ बाट � ४९८३३०/- �ी लुसा ट� ेडस� �ा.�ल लाइ भु�ानी गरेको छ ।तर ित सी.सी
�यामेरा कहाँ कहाँ �योग भएका छन् �यसको �यसको �ािब�धक मु�यकन गरीकाय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको
�498330 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

२० आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले उपचार
तथा �कोप पीिडत सहयोग �योजनको लािग यो वष� १० �यि� एवं संघ सं�थालाई �.९५००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२१ �याय स�पादन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ० र यो बष� थप भएको ३८ गरी कुल ३८ िववाद दता� भएकोमा ३६ वटा मा�
फ��यौट भई ०२ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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२२ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो
वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ६,९८,६२७ र िविवध काय��म खच�तफ�  �३,३९,१५० गरी कुल १०३७७७७ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२३ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम
ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय
तहले कानून बनाई यो बष� �.�. अ तथा �ािव�धक तहको कम�चारीलाई २५ �ितशत, वडा सिचवह�लाई मा�सक �२५०० र नगर�े�का �थायी कम�चारीह�लाई �३५००/३००० का दरले भु�ानी
गरी �११८७९४०।०६ �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ।

२४ कृिष अनुदान 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा
अनुगमन गनु�पद�छ ।
तर पा�लकाले देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रद तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेका छन ।
तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान
स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने
अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ अनु�पादक �योजन 

साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा
�.९९६८२० खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�स.नं. �योजन रकम

१ �जरी खुला िफड रेटीङ�ितयोिगता तथा रा�ो �जरी �जरी रा�ो िड�जटल फोटो �ितयोिगता 200000।

२ �याटिम�टन �ितयोिगता 100000।

३ अ�डर १४ फुटबल �ितयोिगता 200000।

४ रा�� पित रिनङ िश�ड 496820।

ज�मा ९९६८२०
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२६ पा�र�िमक कर 

न.पा र नगर �तरीय मिहला मंच िवच भएको स�झौता अनुसार िमित २०७७/१०/०४ दे�ख २०७७/११/१८ स�म संचालन भएको हो�जयारी ता�लममा भौनं।िमित ५००।२०७७/१२/१० बाट भु�ानी
भएकोमा ता�लम �िश�कको पा�र�िमक कर कटी नभएको �

�िश�क नाम ज�मा भु�ानी कर

च�� ल�मी �जापित ५८५०० ५८५

सु�तली डंगोल ५८५०० ५८५

ज�मा ११७०

१,१७०

२७ रकम िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७
असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन ।

िववरण संघीय सरकारबाट �देश सरकारबाट ज�मा �ा� � खच� रकम बाँक� रकम

१३३११ समािनकरण अनुदान १०,६४,१२,८०५ ९९,८३,००० ११,६३,९५,८०५ ११,६३,९५,८०५ ०

१३३१२ शसत� अनुदान चालु १६,८५,७८,५३०.०९ २,५६,७७,८७१.४५ १९,४२,५६,४०१.५४ १९५४२५२४७।५४ (११,६८,८४६)

१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत ३३,६८,८४६ ० ३३,६८,८४६ २२००००० ११,६८,८४६

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,१९,०५,४२९.०८ ८४,५३,८५३ २,०३,५९,२८२.०८ २,०३,५९,२८२.०८ ०

१३३१८ अ�य अनुदान चालु १०,००,००० ० १०,००,००० ० १०,००,०००

ज�मा २९,१२,६५,६१०.१७ ४,४१,१४,७२४.४५ ३३,५३,८०,३३४.६२ ३३४३८०३३४।६२ १०,००,०००

पा�लकाको भनाईः िफता� गन� वा समायोजन गन� वाक� अनुसुिच २१ को १३३१८ अ�य अनुदान चालु िववरणमा उ�ेख भएको � १०००००० नेपाल
सरकार बाट कोिभड १९ िनय��ण तथा �यव�थापनको लािग �सधै संिचत कोष खातामा रकम ज�मा ह�न आएको मा उ� रकम संिचत कोषमा आ�दानी
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बाँ�धएको तर संिचत कोष खाता बाट सो रकम िवपद ्�यव�थापन खाता मा िफता� गन� �स�टमबाट निमलेको ह�दाँ उ� रकम संिचत कोष खाता मै रहेको हो ।
सो रकम िफता� गनु� पन� रकम नभएको चालु आ व ०७८/७९ मा उ� रकम लाइ संिचत कोष खाताबाट िवपद ्�यव�थापन कोष खातामा �यानुअ�ी ट� ा�सफर गरी कोरोना �ितकाय�को लािग खच� गरीने
�यहोरा �ा� भयो ।

२८ िवल भरपाई 

�जरी न.पा नगर िश�ा योजना अ�तग�त MGML क�ा संचालन को लािग �टेशनरी �यब�थापन गन� िन�न िब�ालयलाई भौनं।िमित ६७६।२०७७/३/२१ बाट �
५०००० को दरले अनुदान िदएकोमा िबधालयले सो शष�कमा भएका खच� स�ब�धी िबलभरपाई ह� पेश नभएकोमा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको
�400000 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�.स िब�ालयको नाम रकम

१ सेतीदेवी �ा.िव �यामा ५००००

2 देउराली �ा.�ल छागो ५००००

3 फुजीङ् �ा.िव ५००००

4 �जरे�वरी �ा.िव ५००००

5 सेरो�पा �ा.िव ५००००

6 देउराली �ा.िव िह.ले �ा.िव ५००००

7 मा�थ�ो िश�� �ा.िव ५००००

8 ठुलोचौर �ा.िव ५००००

ज�मा ४०००००

२९ आय अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर
र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाको ०७७।७८ मा संिचत कोष खातामा कुल आ�त�रक आ�दानी �७७७१८५७८।५५
रहेको छ जसम�ये बाडफाड बापत �ा� आ�दानी रकम �७१२२५१७८।२८ र बाडफाडबापत �ा� बाहेकको आ�दानी �६४९३४००।२७ गरेको दे�ख�छ ।
ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. असुली �ितशत

११३१३ एक�कृत स�पती कर १५,००,००० ४,३२,७४७.६६

११३१४ भुिमकर/मालपोत १२,००,००० २४,३२,३१४.११

११३२१ घरवहाल कर ४,००,००० १४,५६६

११३२२ वहाल िवटौरी कर ७०,००० ३,०८,५७२.८९

११६९१ अ�य कर १,१०,००० ०

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी १४,३०,००० ०

१४२१३ अ�य िब��बाट �ा� रकम ३,००,००० १,४९,५७०

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� ६०,००० ७१,३००

१४२२१ �याियक द�तूर १०,००० ०

१४२२४ परी�ा शु�क १,००,००० ०

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क २,१०,००० ५२,१००

१४२४२ न�सापास द�तुर ४,५०,००० ६,१३,१७८.३२

१४२४३ �सफा�रश द�तुर १४,००,००० ७,८५,३४४

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १,००,००० ६१,१५०

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ३,१०,००० १,२६,६००

१४२४९ अ�य द�तुर ७,१०,००० २,०२,७४४

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ० ३९,०५०

१४२५४ रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर १०,००० ०
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१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ० ३,५१,६८७.३७

१४५२९ अ�य राज�व ४,३०,००० ८,५२,४७५.९२

राज�व शीष�क अनुमान आ�दानी असुली �ितशत

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ६,७१,८९,२१० ५,४७,१६,१३७.७७

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर १,२०,००,००० १,४०,९१,२५२.५२

११३१५ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर १५,००,००० २४,१७,७८७.९९

ज�मा बाडफाडबाट �ा� राज�व ८०६८९२१० ७१२२५१७८।२८ ८८।२७

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।
तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

३० �यवसाय कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन�
�यव�था रहेको छ । नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा �यवसाय र�ज�� ेसन द�तुर संकलन गन� ल�य न�लएता पिन �३९०५० संकलन भएको दे�ख�छ । पा�लकाले
आ�नो �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख
राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

३१ कर समायोजन �माण 

आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको
५० �ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा
िनयमानुसार ५० �ितशत रकम �. १२४९७८।८९क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर
समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

१२४,९७८.८९
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गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मुअकर रकम ५० �ितशत रकम

२२।०७७।१०।२७ िन�रजा मेिडको स�लायस� १३११८३ १७०५३।७९ ८५२६।८९

३०।०७८।१।६ सन�टार म��ट�पोज ३२६९९४ २५१९४ १२५९७

385-077।10।27 िन�रजमा मेिडको स�लायस� २२२४३१ 28916 14458

487-077।12।09 गौरी शंकर �ेसली� �ा.�ल 244260 31753 15876

585-078।02।27 स�तोष अड�र ए�ड स�लायस� 439823 57176 28588

620-078।03।05 अित�थ फमा� ए�ड ट� ेड �ा.�ल 691289 89867 44933

ज�मा २०५५९८० २४९९५९।७९ १२४९७८।८९

३२ धरौटी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ६८ मा ��येक काय�लय �मुखले आ�नो काया�लयको धरौटी खातामा ज�मा रकमको कारोवारको लेखा अनुसुची
१० वमोजीमको ढाँचामा गो�वारा धरौटी खाता र अनुसुची ११ वमोजीम ढाँचामा �यि�गत धरौटी खाता अ�ाव��क गरी रा�नुपन� एवं धरौटी रकमको छु�ै बैक नगदी
िकतााव समेत राखी ��येक वष� �ज�मेवारी सानु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले धरौटी कारोवारको �यि�गत धरौटी खाता र बैक नगदी िकतावको अिभलेख राखेको पाइएन ।
धरौटी तफ�  गतवष�को अ�या �२६९९५५१।७४ र यस वष� थप �३४८१९९९।०२ �ा� भएकोमा यो वष� � ११४५९०२।१० धरौटी िफता� र �३९५०० सदर�याहा भइ
�४९९६१४८।६६ बाक� रहेको दे�ख�छ ।

३३ वडा गत राज�व संकलन 

नगरपा�लकापा�लको िविभ� वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी
वडागत ल�य तो�ने र सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।
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वडा नं. गएको ठेली नगदी/ मालपोत बु�झ�लने नाम िफता� आएको ठेली नगदी र�सद आ�दानी मालपोत र�सद आ�दानी ज�मा रकम ब�क दा�खला ब�क दा�खला िमित

१ ४ ढकराज ढंुगाना ४ ९३५७८ ९३५७८ ९४०३० मिहनाको अ��तम िदन

२ ७ ढकराज ढंुगाना ७ १४६००० १४६००० १४५८००

3 ८ कृ�ण गोपाल ख�का ८ २१५८०० २१५८०० २१५८५०

४ ५ सृजना सुवेदी ५ १७३७५० १७३७५० १७३७५०

५ ५ सानुमैया ख�का ५ १२२४९४ १२२४९४ १२२४४१

६ ९ िवरेश ब �जरेल ९ १५००४० १५००४० १५००९०

७ ६ तुलसा खनाल ६ १२७००० १२७००० १२७०००

८ ८ च�� ब �जरेल ८ १९५१३० १९५१३० १९५१८०

९ ७ अिनता काक� ७ १३३८२० १३३८२० १३६७२०

क) आ�तरीक आयमा �योग ह�ने र�सदह�को छपाई, आ�दानी, खच� र बांक�को अिभलेख दे�खने र�सद िनय��ण खाता �यव��थत ग�र राखेको पाइएन ।
ख) गत आ.व.मा छपाई भएका नगिद र�सदह� समेत �योगमा आएको पाइएको तर �यसको अ.�या. र बाक� समेत दे�खने अिभलेख अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।

३४ राज�व को अ�य प�

३४.१ क) परामश� सिमितः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राज�व परामश� को लािग एक �थानीय राज�व परामश� सिमित स�व�धी �यव�था
रहेको छ।
उ� सिमितको काम कत��य तथा अ�धकार अ�तग�त राज�व स�व��ध आव�यक कानूनको तजु�मा संशोधन प�रमाज�न र सो को प�रपालनाका स�व�धमा
आव�यक
परामश� िदने राज�वको �ोत दायरा तथा दर समेतको िव�लेषण गरी आगामी आ�थ�क वष�मा �ा� ह�न स�ने राज�वको िब�लेषण गरी सो स�व�धमा अनुमान गरी
राज�वका दर र �े� तो�ने लगायतका काय�ह� उ�ेख छ। राज�व परामश� सिमितको बैठक बसी नीितगत छलफल भएतापिन त�यगत िव�लेषण सिहत
राज�वको
अनुमान गरेको पाइएन । अत िनयमानुसार आ�नो काय� �भावकारी �पमा पुरा गनु�पद�छ।
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ख) राज�व अिभलेखः नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा मा िव��य िववरण स�व�धी आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी लेखापरी�णको
�ममा पेश
गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले करदाता वा सेवा�ाहीबाट �ा� ह�ने राज�वको स�ब��धत आय िशष�क जनाइ क�पुमा अिभलेख राखेतापिन राज�व ज�माको
ब�क
दा�खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र मलेप फा नं 213 को राज�व अ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए
बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न गनु�पन�मा सो काय� गरेको पाइएन जसले गदा� र�सदगत र शीष�कगत आ�दानी िभडान गन� सिकएन । अत िनयमानुसार
खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ।

३४.२ रकम िढला दा�खला गन� - आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) र २८(२) मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा
आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला गनु�पन� र आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको
भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन�
बाक� रकम र सोको दश �ितशतले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बिढ िढला गरेको भए दश �ितशत ज�रवाना ग�र दा�खला गन� लगाई
कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन�, गराउन स�नेछ भ� ने �यव�था रहेको छ । यस �थानीय तह अ�तरगतका
नगरकाय�पा�लकाको काया�लय, वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

३५ मनोर�जन कर 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा ५ �ितशतका दरले
मनोर�जन कर उठाउन पाउने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । िनयमानुसार उ� कर उठाउनु पद�छ ।

३६ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm

गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नमुना छनोटका आधारमा हेदा� पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु
वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �
6490833 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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खच� शीष�क गो.भौ.नं।िमित स�लायस� िववरण रकम कैिफयत

संघीय सशत� चालु ७।०७७।६।४ िन�ज�मा मेिडको स�लायस� �वा��य उपकरण २५३१२० कोटेशन

१०३।०७७।१०।७ यिुनसा जेनेरल स�लायस� �यापटप ४७१२१०

१०६।०७७।१०।१४ रक� इ�टर�ाइज �यापटप १२९९५०

१०७।०७७।१०।१४ स�ट टोिनक ट� ेड �ल� क��यटुरज�य सामा�ी १२९९५०

१६२।०७७।११।२६ सेिवका इ�टर�ाइज ४६९१९७

१६३।०७७।११।२६ माक� िट� लाइन इ�स ४९७७०८

१९६।०७८।१।६ अितथी फमा� एडं ट� ेडस� ४६९८६५

२६८।०७८।३।५ स�जु �ी मेिड�सन स�लायस� ४९९५८१।७२

३७७।०७८।३।२४ ए.बी.जी.एस स�लायस� �ा�ल ४२३७५०

नपा चालु 534।077।01।06 यिुनशा जनरल स�लायस� काया�लय सामान 99507

नपा चालु 648।०७८।0३।09 �र�ी �जना इ�टर�ाईजेज काया�लय सामान 290669

नपा चालु ३१९।०७७।३।२४ �वीट स�लायस� क��यटुर र ि��टर ख�रद ५,९९,९९३

नपा चालु ७५८।७८।३।२४ सुला ट� ेडस� �ा.�ल सडक �स �स �यामेरा ४,९८,३३०

नपा पू�जगत ४९।०७७।८।१९ ल�लत ट� े िड� क�पनी क��यटुर लगायतका मेिशन�र औजार ३,३०,५२५

नपा पूजीगत ११७।२०७७।१०।११ �ीमद ्स�लायस� �यापटप ३,०६,२३०

संघीय सशत� चालु ३७७।७८।३।२४ ए.िब.�ज.एस. स�लायस� ए�ड ट� े िड� �ा.�ल. सामा�ी ख�रद ४,२३,७५०

संघीय सशत� चालु ७१।०७७।८।१९ अ�सु इ�टर�ाईजेज �ाब ख�रद २,४७,४९८

संघीय सशत� चालु १७२।७७।१२।९ एन.ए.एम. ट� े िडङ �ा.�ल. क��यटुर ख�रद ३,५०,०००
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ज�मा ६४९०८३३

३७ उपभो�ा सिमितको िविवध प� 

क) उपभो�ा सिमित दता� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४
को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी
काय� गराई भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय
�तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना
स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी
संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

ख) हेभी इ��वपमे�टको �योग — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको
�ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक
िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको
�यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार
रहेका छन : िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

भौ न।िमित देउ��बा शिहद पाक�  जाने बाटो सडक िनमा�ण १९४०००। ए�साभेटर १९३९९८।

६३।२०७७।९।१ रे�जे देउरा�ल डाडा घु�सा जो�ने सडक १९४०००। ए�साभेटर २०३०५०।

९५।२०७७।९।२८ चेने भ�मे चे�पे सडक ३८८०००। �याकु लोडर ३९९३८४।

९५।२०७७।९।८ का�सा सुय�दय बािबयो आहाल सडक १०६६३१५। �याकु लोडर ४४२३९५।

१०८।२०७७।१०।८ िनगाले आहाल डाडा सडक ४८५०००। ए�साभेटर ३९१४४०।

१२२।२०७७।१०।२४ देउ��बा शिहद पाक�  जाने बाटो १९४०००। ए�साभेटर १९३९९८।

१४६।२०७७।११।१२ भुसुने आहाल डाडा सडक ५३३३४७। ए�साभेटर ३७००००।

१६२।२०७७।११।२३ �लसे ओ�ल झा�े सडक ३८८०००। ए�साभेटर ४३३४०८

ज�मा २६२७६७३

ग) जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना
िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका
केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् : िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

काम लागत अनुमान काया�लयको िबिनयो�जत बजेट भु�ािन रकम

८ न�बर वडा काया�लय भबन िनमा�ण ९९७२२४३। ९००००००। ४४२१९८४।

६ न�बर वडा काया�लय भबन िनमा�ण ९७५२२३३। ९०४००००। ४५७६२३९।

५ न�बर वडा काया�लय भबन िनमा�ण ७८६१४७०। ७०००००। ४६४७७०२।

३८ िनमा�ण काय� 
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क) िवमा :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 112 मा भएको �यव�था अनुसार � 10 लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायी तथा
कामको सुर�ाको लािग िनमा�ण ग�रने काम , कामदार , उपकरण र ते�ो प� को िवमा गनु�पन� �यव�था भएकोमा कुनै पिन योजनामा िवमा स�व��ध �ावधान राखेको पाइएन।

ख) िनमा�ण काय�को लागत अनुमान :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(2) साव�जिनक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण र
िवमा खच�को लािग रकम �यव�था गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गुण�तर परी�णको लािग कुनै पिन योजनामा रकमको छु�ै �व�ध गरेको पाइएन ।

ग) गुण�तर िनय��ण र परी�ण :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(२) िनयम ९७(३ख) तथा िनयम ११७(४) मा भएको �यव�था अनुसार
गुण�तर परी�णको लािग लागत अनुमान मा रकम �यव�था गनु�पन� , सुप�रवे�ण र गुण�तर िनय��ण गनु�पन� एंव िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उपय�ुताको
प�र�ण गरी �मािणत नभए स�म �य�तो कुनै पिन काय� �वीकार गन� नह�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट संचा�लत कुनै पिन योजनाको गुण�तर आ�व�तता
योजना पेश नभएको एंव कुनै पिन योजनामा गुण�तर परी�ण गरेको �माणह� संल� नरहेकोले िनमा�ण भएका संरचनाह� गुण�तरीय छन् भ� स�ने अव�था दे�खएन । नगरपा�लकाले गुण�त�रय काय�
गराउन िवशेष �यान िदनुपन� दे�खयो ।

घ) क�टे�जे�सी खच� :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम मा कुनै पिन योजनामा छु�ाएको क�टे�जे�सी रकम स�व�धीत योजनासँग सम��धत काय�मा मा� �योग गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�लकाले यो वष� क�टे�जे�सी बापत के, कित खच� भयो, कुन-कुन िशष�कमा खच� भयो सोको िववरण पेश नगरेकाले क�टे�जे�सी रकम स�ब��धत योजना बाहेक अ�य काय�मा समेत �योग गरेको,
नगरेको स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन। यस �कारको काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

ङ ) �ुटी स�चाउने अव�ध :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 125 अनुसार �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा नगरपा�लकाले �ुिट स�चाउने
अव�ध बाँक� रहेका योजनाको अिभलेख तयार नगरेको एंव काय� स�प� भएकै आधारमा काय�स�प� �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�ख�छ । अत : साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 117

बमो�जम काय��वीकार �ितवेदन तयार गरी �ुिट संचाउने अव�ध बाँक� रहेका योजनाको अिभलेख राखी साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 125 अनुसार मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार
गनु�पद�छ ।

३९ कोिभड तफ�  
आ व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ० राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ३००३६४७ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ११०१८९

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १८७१६११

�देश कोिभड कोषवाट २०००००० आइसोलेसन के�� िनमा�ण ०

अ�य �ोतबाट ० खोप काय��म खच� ३४७०००

- - जो�खम भ�ा ०

- - �शासिनक खच� २५७६८०

- - अ�य खच� ४१७१६७

- - वाँक� ३००००००

ज�मा ६००३६४७ ज�मा ६००३६४७

कोिभड–१९ तफ� ः यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः क) यस नगरपा�लकामा कोिभड -१९ तफ�  संघीय कोिभड कोषबाट �१० लाख, �देश कोिभड कोषबाट �२० लाख र �थानीय तहले आ�नै
बजेटबाट �३००३६४७ गरी कुल �६००३६४७ आ�दानी �ा� भएको पाइयो ।

ख) नगरपा�लकाले यस वष� �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापनमा �११०१८९, औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रदमा �१८७१६११, खोप काय��म खच�मा �३४७०००, �शासिनक खच�
�२५७६८० र अ�य खच� मा �४१७१६७ खच� भइ ज�मा �३००३६४७ खच� भएको र खातामा बाक� �३० लाख रहेको पाइयो । पा�लकाले कोिभड १९ तफ�  औष�ध एव �वा��य उपकरण ख�रद
गदा� सोझै ख�रद िवधी अपनाएर ख�रद गरेको पाइयो । 

४० उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम २०६४ को िनयम २(ट) मा उपभो�ा सिमित भ� नाले िनमा�ण काय�बाट ��य� लाभ पाउने �यि�ह�ले कुनै
िनमा�ण काय�को िनमा�ण, संचालन, मम�तसंभार गन�को लािग आफुह�म�येबाट गठन गरेको सिमित स�झनुपन� तथा िनयम ९७मा उपभो�ा सिमित
वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउने काय�िव�ध अनुसार उपभो�ा सिमितबाट �ममुलक िनमा�ण काय� मा� गराउन स�ने दे�ख�छ । नगरपा�लकाले
िन�नानुसारका ख�रद काय� उपभो�ा सिमतीमाफ� त ग�र � २६८५६८० भु�ानी गरेको िनयमसंगत भ� न िम�ने दे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस
बँुदामा रहेको � २६८५६८० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो
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बजेट शीष�क गो.भौ.नं।िमित िववरण उपभो�ा सिमित रकम

नपा चालु ७२५।७८।३।२२ �स�पौ�लन �ला��टक ख�रद �स�पो�लन �लाि�क ख�रद उ भो स ८०००००

७११।७८।३।२१ िमिनिटलर ख�रद िमिनिटलर ख�रद उपभो�ा सिमित ६४५०००

संघीय सशत� चालु २८८ लागत साझेदारीमा चौरी संर�ण काय��म मकैको िपठो ख�रद १२४०६८०

ज�मा २६८५६८०

४१ बढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।
तर पा�लकाले अवकाश �ा� िश�कलाई पिन िनकासा िदएको �. १२१९४३ र स�वा भइसकेको िश�कको तलब �६८९०९ गरी कुल �१९०८५२
बढी िनकासा िदएको दे�खयो । तसथ� बढी िनकासा िदएको रकम असूल गरी स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं।िमित चौमा�सक िव�ालय िश�क िनकासा भएको िनकासा ह�नुपन� बढी भु�ानी कैिफयत

२००।७८।१।१९ ते�ो कामे�वर �ा िव भुपे�� सुनुवार ५९९९८

५९,९९८

४२ िशष�क फरक पारी खच� 
आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को दफा ३५ को उपदफा २ (क) मा खच� गन� रकम �वीकृत बजेट िभ� स�ब��धत खच� शीष�कमा पछ�  भने मा�
खच�गन� सिकने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले नगरकाय�पा�लकाको िनण�यअनुसार �थानीय तहमा रहेका सरकारी अ�पताललाइ संचालन सहयोग
अनुदान शीष�क म�येबाट इ�धन (काया�लय �योजन) र इ�धन (अ�य �योजन) शीष�कबाट १ थान मोटरसाइकल ख�रद ग�र �२६६९०० खच� लेखेको
दे�खएकोले उ� खच� िनयमसंगत भ� न िम�ने नदे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �266900 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

४३ लोगो नभएको 
नगरपा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लागी” भ�े लोगो लगाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
ख�रद गरेका र ह�ता�तरण भई आएका िनःशु�क िवतरण गन� औष�धह� म�ये नमूना छनौट गरी प�र�ण गदा� देहाय बमो�जमका औष�धह�मा िन�नानुसार रहेको पाइयो ।
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�स.न. औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

१ paracetamol (500 mg) April 202३ AD free distribution only

२ Amoxycllun (500 mg) Aug. 2022 AD free distribution only

३ Ranitidine (150 mg) Sep. 2022 AD free distribution only

४ Cetrizine (10 mg) Nov 2022 AD नभएको

५ Metformin ( 500 mg) June 2023 AD नभएको

४४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक
�तरो�ित तथा �सिढ िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २१० जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. 11557000 खच� गरेको छ । लि�त
वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

योजनाको नाम कामदारको सं�या ज�मा िदन दर वजेट खच� िव��य �गित भैितक �गित

सेतीदेवी म��दर �संढी िनमा�ण 35 100 517 1909500 1909500 100 100

हलेशी म��दर जाने �संढी तथा पखा�ल िनमा�ण 30 100 517 1651000 1651000 100 100

मा�थ�ो कुने फु�जंग �ािमण सडक 30 100 517 1651000 1651000 100 100

लोसा डोडाङ सडक �तरउ�ित 35 100 517 1909500 1909500 100 100

लामाटोल कोट दे�ख लाकुरी डाँडा स�म �संढी िनमा�ण (कामका लािग पा�र�िमक 14 100 517 875500 823800 94.09 100

भ�से�ल�बु सडक �तरउ�ित 30 100 517 1651000 1651000 100 100

कमरे खो�मे सडक �तरउ�ित 36 100 517 1961200 1961200 100 100

ज�मा 210 11608700 11557000 99.15 100
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४५ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको स
माचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर यस �थानीय तहले उ� �ि�यावेगर अ�धकाशं औष�ध
सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

क) ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
ख)आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
ग)आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर
र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
घ) औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
ङ)औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण
खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४६ �ज�सी �यव�थापनः 
�ज�सी �यव�थापनः नगरपा�लकाले आ�थ�क काय�िव�ध ऐन तथा िनयमावली छु�ै तयार गरी लागू गरेको छैन ।आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य
उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४, ९५, ९६ र ९९ मा सरकारी स�प��को �ज�मा र संर�ण, स�प�� तथा मालसामानको लगत तयार
गन�, स�प�� तथा �ज�सीको मू�य कायम गन� र �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले �ज�सी िनरी�ण गराई �ितवेदन
तयार गरेकोमा िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएका, टुटफूट भएका सामानको मम�त गनु�पन� समायोजन भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितह�ले
ख�रद गरेका सामानह�को यथाथ� अिभलेख रा�ने लगायतका सुझाव काया��वयन गरी �ज�सी �यव�थापन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

४७ नािप िकताब र काय�स�प� �ितबेदन 

लेकखक�  डाडामा कृिष �सचाईका लािग सौय� �णा�ल जडानका लािग कुल लागतमा ६० �ितशत बैक��पक उजा� र ४० �ितशत उपभो�ा सिमितको
नगरपा�लकाले �यहोन� गरी संझौता भयको भिन प��लक सोलार क�पिन �ा �ल लाई � २०६७७५२।को िबलको २०।२०७७।६।८बाट � १६५४२००।
खच� लेखेको छ ।खच� ले�दा बैक��पक उजा� क�पिन संग के कितको संझौता भयको हो संझौता प�, कामको मु�यांकन, नािप िकताब र काय�स�प�
�ितबेदन समेत �े�ता साथ संल� ह�नु पन�मा उ� कागजातह� संल� नरहेको �

१,६५४,२००

४८ दर िब�लेषणः 
दर िब�लेषणः नगरपा�लकाले िनमा�ण गरेका िबिभ� सडकमा ढु�ा िब�छाउने काममा �ित घ मी � ४२०२।१९ दर कायम गरी भु�ािन िदयको छ ।
उ� दर िब�लेषण तयार गदा� ढु�ा क��च सडक १ िक िम र �ाभेल सडक १० िक िम टाढाबाट ढुवािन गरेको भिन ढुवािन खच� जोिड दर कायम गरेको छ ।
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ढु�ा ढुवािन खच� पुरै नगरपा�लका िभ�का सबै योजनामा एउटै छ ।ढु�ा �यिह पाउने न�जक पाउने र टाढा पाउने �थानको अलग अलग ढुवािन खच� ले�नु
पन�मा सबै योजनाका लािग एकै िक�समको दर कायम गरेको छ ।ढु�ा पाउने �थान अनुसार ढुवािन दर कायम गनु� पद�छ । नगरपा�लकाले �योग गरेको
नम�स अनुसार १ घ मी ढु�ा िब�छाउने काम गदा� १ घ मी �लक �टोन र ।२० बो�ड �टोन ला�े दे�ख�छ ।�ज�ा दरमा �ित घ मी ढु�ाको � १४००। उ�ेख छ।
सो अनुसार �लक �टोन � � १४००। बो�ड �टोन �२८० ह�न आउदछ ।�यसै गरी १ घ मी काम गदा� १।५ अद� �यािम ला�े नम�स रहेको छ । अद� �यािमको
दिैनक �याला दर � ८२५। रहेको छ । यस�र १ घ मी ढु�ा िब�छाउदा �यािम �याला � १२३७ ह�न आउदछ ।िबना ढुवािन खच� अनुसार �ित घन िमटरको
बाटोमा ढु�ा िब�छाउदा � २९१७। ह�न आउदछ ।नगरपा�लकाले १ िक िम र �ाभेल सडक १० िक ढुवािन खच� � १०७०। कायम गरी � ४२०२।१९ दरले
उपभो�ा सिमितलाई भु�ािन िदयको छ । य ुएन िड िप संग स�ा�लत साझेदा�र काय��मको खच�को भु�ािन िददा �ित घ मी ३७६७।५३ का दरले
भु�ािन िदएको छ ।कितपय योजनाको साईटमा ढंुगा पाउन स�दछ ।योजना र ढु�ा पाउने द�ुरका आधारमा ढुवािन खच� कायम गरी दर िब�लेषण गनु�
पन�मा सबै योजनालाई एकै दर कायम गरी भु�ािन िदएको उपय�ु दे�खएन ।
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भौ न िमित योजना भु�ािन रकम काम
भयको

भु�ािन दर (ढुवािन जोिड
कायम भयको)

ढुवािन नजोिड कायम
भयको दर

ढुवािन नजो�दा ह�ने
फरक भु�ािन

कैिफयत

घ मी

८७।२०७७।९।
१२

का�दावा लामागाउ त�ो मािद सडक ११६४०००। ५०७।
८०

३७३७। २९१७। ४१६३९६। पु�जगत तफ�

८९।२०७७।९।
२३

बोदल िफक�  �ािमण सडक ५८२०००। १२०।
९२

४२०२।१९ २९१७। १४६०६२। पु�जगत तफ�

१०८।२०७७।
१०।८

का�सा सुय�दय बािबयो डाडा सडक ११६६०००। २६४।
३०

४२०२।१९ २९१७। ३३९६७६। पु�जगत तफ�

१५५।२०७७।
११।२३

पुरानो ओडारे गाउ सडक १४५५००। २५।
२०

४२०२।१९ २९१७। २३३८७। पु�जगत तफ�

१५६।२०७७।
११।२३

हाटडाडा रे�े सडक ११९०७०६। ४९८।
६२

४२०२।१९ २९१७। ६४०८२१। पु�जगत तफ�

१६६।२०७७।
११।२८

घैले�वरा का��के सडक १२६१०००। १३९।
७०

४२०२।१९ २९१७। १७९५४१। पु�जगत तफ�

१६८।२०७७।
११।२८

गु�बा गुफा टोल राबु यासा� �िमण
सडक

८७३०००। ११६।
२०

४२०२।१९ २९१७। १४९३९०। पु�जगत तफ�

१७४।२०७७।
११।२९

राबु भ�मे सडक १४५५०००। ३४२। ४२०२।१९ २९१७। ४३९९३५। पु�जगत तफ�

२१४।२०७८।
१।१९

भालु डाडा घनमाले सडक ५८२०००। १४७। ४२०२।१९ २९१७। १८८९२३। पु�जगत तफ�

२१८।२०७८।
१।१९

ओ�े मैलुङ सडक ९७००००। २४७। ४२०२।१९ २९१७। ३१७४४२। पु�जगत तफ�
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२५४।२०७८।
३।४

खो�मे डाडा खक�  मा�झ खोला सडक ९७००००। ३६०। ४२०२।१० २९१७। ४६२६६८। पु�जगत तफ�

२५८।२०७८।
३।९

िच�े छप�तन सडक ३३९५००। ४१।
६०

४२०२।१९ २९१७। ५३४६४। पु�जगत तफ�

२६१।२०७८।
३।११

एकाम फेिद का��के ११६३६४१। १७२। ४२०२।१९ २९१७। २२१०५३। पु�जगत तफ�

५।२०७७।९।
२९

लहरेमाने ठुलो पाताल आहाल डाडा
िचप िचपे सडक

१३०४२०२। ९०। ४२०२।१९ २९१७ १३७५१९। �देश सरकारबाट
ह�ता�त�रत चालु

६।२०७७।९।
२२

वासा बुलडाडा सडक २९१००००। ३५१। ४२०२।१९ २९१७ ४५११०२। �देश सरकारबाट
ह�ता�त�रत चालु

९।२०७७।११।
२३

लहरेमाने ठुलो पाताल आहाल डाडा
िचप िचपे सडक

१४५३९२१। २१३। ४२०२।१९ २९१७। २७३७४५। �देश सरकारबाट
ह�ता�त�रत चालु

१५।२०७८।२।
२२

लहरेमाने ठुलो पाताल आहाल डाडा
िचप िचपे सडक

११२१८६४। २७। ४२०२।१९ २९१७। ३४७००। �देश सरकारबाट
ह�ता�त�रत चालु

ज�मा ४४७५८२४

४९ डीपीआर 

बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।
यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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भौ न । िमित कामको फम�को नाम रकम

७।२०७७।५।३१ नेपाने बजेिन सडक �ोडे�स ई��िनय�रङ ४९६५५०।

१७।२०७७।६।८ कुथामे �ोदर ह�ड ई��िनय�रङ ७२३०८७।

१९।२०७७।६।८ �लंकन बजार ��थत कमर�सयल भवन मुनलाईट �सिभल सोलुसन ७२३०८७।

२५९।२०७८।३।१० पु�पा पाँचपोख�र ढु�े सडक ई��िनय�रङ हे�पलाईन �ा. �ल. ४९८३९१।

२६०।२०७८।३।१० ठुलाढु�ा पाक�  िबकास र ओ�े ठुल ढु�ा सडक ई��िनय�रङ हे�पलाईन �ा. �ल २९८१६४।

ज�मा २७३९२७९

५० भरपाई पेश 

�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७(३)अनुसार खच� गदा� िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नु पन� उ��ख छ । गाउपा�लकाले �जरी बजारमा
िशत गृह िनमा�णका लािग भुिम �यबसथा कृिष तथा सहकारी म��ालय म��ालयले पाउने गरी �देश लेखा िनय��क काया�लयलाई ८३।२०७७।९।२१ बाट �
२५०००००। भु�ािन िदएको छ ।उ� िनमा�ण काय�कालािग भुिम �यबसथा कृिष तथा सहकारी म��ालय म��ालयले कित �ितशत �यहोन� र नगर पा�लकाले
कित �यहोन� हो सो को संझौता सिहत काम गरेको िबल भरपाई �े�ता साथ संल� ह�नु पन�मा उ� कागजातह� �े�ता साथ संल� छैनन् । अत भुिम �यबसथा
कृिष तथा सहकारी म��ालय संग भयको संझौता र कामको िबल भरपाई पेश ह�नु पद�छ �

२,५००,०००

५१ िवपद �यव�थापन 

क) िवपद �यव�थापन सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको
अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/
सिमित गठन भएतापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य
बनाउनुपद�छ ।

ख) काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद्
�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत
�यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र
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काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु
पद�छ ।

ग) िवपद ्�यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �४३,१५,६००.७५ आ�दानी
भई �. १३,०२,२६४.१२ खच� गरी बाँक� �.३०,१३,३३६.६३ दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम खच� लेखेको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
घ) वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी
स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

५२ साधन ख�रद 

क) साधन ख�रद – अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को
िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद
गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले २ थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �.५५४०००, तथा १ थान चार
पां�े सवारी साधन ख�रदमा �.२७९०००० का समेत �.३३४४००० खच� गरेका छन् । काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 2775000 िमित
२०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

ख) मोटर ख�रद स�ब�धमाः नगरपा�लकाले मिह��ा िपक अप मोटर ख�रद वापत अि� ई�कप�रेटलाई ७७।२०७७।९।२० बाट � २७७५०००। भु�ािन खच�
लेखेको छ । मोटर ख�रद गदा� कित वटा फम�ले ख�रद �कृयामा सो को िबबरण,तुलना�मक िबबरण, छनौट भएको क�पिनको ख�रद गन� नगरपा�लकाको
िनण�य �े�तासाथ संल� ह�नु पन�मा उ� िबबरणह� �ेसतासाथ संल� छैनन । अत उ� कागजातह� पेश ह�नु पद�छ �

५३ िव�ा�थ� िश�क अनुपात 

िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग उ� िनयमावलीको िनयमको ७७
बमो�जम िहमाली �ज�ा �ित क�ा िव�ाथ� सं�या ४० जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । पा�लका मातहतमा रहेका
२८ बटा सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात तोिकएको अनुपात भ�दा कम रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा
गािभ िश�ाको गुण�तरमा बृि� गराउनुपद�छ ।

५४ काय� स�प� �ितबेदन 

िन�न भौ न िमितबाट िन�नानुसार झोलु�े पुल िनमा�ण वापत उपभो�ा सिमितलाई िन�नानुसार भु�ािन िदएको छ । झोलु�े पुल िनमा�ण वापत
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भु�ािन िददा सो काय� गदा� ला�े लागत अनुमान, कसले कित �यहोन� भिन खुलेको संझौता, नािप िकताब, दर िब�लेषण,कामको मु�याकंन र
काय� स�प� �ितबेदन समेत ह�नु पन�मा उ� कागजातह� �े�तासाथ संल� भएको ��खएन । अत उ� कागाजातह� पेश ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा
यस बँुदामा रहेको � 3456600 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

भौ न ।िमित योजनाको नाम रकम

२६।२०७८।३।९ पािनटार आहाले झो. पु. ३९७१५७।

३२।२०७८।३।२२ पािनटार आहाले झो. पु. २३६४४१।

३१।२०७८।३।२२ खोलाघारी झो. पु . २५९१९१०।

३६।२०७८।३।२४ यारसा फेिद झो. पु २३११००।

ज�मा ३४५६६००।

५५ नािप िकताब पेश 

नगरपा�लकाले खोलाग�र झोलु�े पुलको ११ िक�समका सामानका लािग � १०३०४९० र पािटटार आहाले झोलु�े पुलको ९ िक�समको सामानको लािग
� ११६००१९। ग�र ज�मा � २१७०८०७। जुनिक�र ई�डि��ज �ा �ल लाई १०।२०७७।११।२४ बाट भु�ािन िदएको छ। ख�रद गरेका झोलु�े पुलका
सामानह� स�ब��धत झोलु�े पुलमा �योग भयको नािप िकताब �े�ता साथ संल� छै न । अत: ख�रद गरेका सामानह� स�ब��धत झोलु�े पुलमा �योग
भयको नािप िकताब पेश ह�नुपन� मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 2170807 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

५६ िवमा 
साब�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम अनुसार १० लाख भ�दा िनमा�ण काय� गराउदा िबमा गराउनु पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले काया�लय
भबन िनमा�णका लािग कुल लागत अनुमान � १९९८५६४।६७ मा सबै भ�दा कम � १४९७७५८।कबोल गन� मेरो िनमा�ण सेवा संग िमित २०७७।८।१३ मा
संझौता गरेको छ ।िनयममा �यब�था भय बमो�जम १० लाख भ�दा बिढको िनमा�ण काय� गराउदा िबमा गराएको छैन।अत िनयममा �यब�था भय बमो�जम
िबमा गन� �यब�था गनु� पद�छ ।

५७ �योगशाला प�र�ण िवल पेश नभएको 
�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७(३) अनुसार खच� गदा� िबल भरपाई सिहत गनु� पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले िन�नानुसारका
िनमा�ण �यबसाियलाई देहाय अनुसार भु�ािन िदएकोमा भु�ािन साथ िबल संल� गनु�पन�मा िबल संल� गरेको छैन ।अत िबल बेगर भु�ािन िदएको रकम

३२,२५०
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असुल ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको िनगाले नेपाने ले � 28400 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

िनमा�ण �यबसािय काम वापत रकम

जे िब क��ट��सन रातमाटे पटासे सडक �योगशाला प�र�ण ३२२५०।

ज�मा

६०६५०।

५८ िश�क तलव भ�ा भु�ानी 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका २८ वटा िव�ालयका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �
७२०५०० तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो । शस�त अनुदान बाट �वीकृत दरव�दीमा काय�रत िश�कलाई तलव भ�ा भु�ान गनु�पन�मा अ�य िश�कलाई
समानीकरण िशष�क बाट खच� ले�ख अिनयिमत भएको छ । आगामी िदनमा यस �कारको खच� ले�ने काय�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

५९ न�स भ�दा बढी भु�ानीः 
न�स भ�दा बढी भु�ानीः अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका को बँुदा नं ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ ।
पा�लकाले सरकारी सो मापद�डलाई आधार �लई खच� गनु� पन� �यव�था छ । उ� िनद�िशकामा �ज�ा तथा नगरपा�लका �तरीय ता�लम,गो�ी र काय�शालामा
ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारको ता�लमको �िश�कको पा�र�िमक अ�तग�त स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा
सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लएबापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प�बापतको रकम पाउनेछ भ�े �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले उ� िनद�िशकामा �यव�था भएको न�स भ�दा बढी दरले �ोत�यि�को पा�र�िमक भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाले िन�नानुसार ता�लम
तथा गो�ीमा िन�नुसारको बढी भु�ानी गरेको रकम स�ब��धत प�बाट असुल ग�र बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन� � काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा
रहेको केशव �साद दाहालको � 1200 बाहेक अ�य िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

१,२००
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गो.भौ.नं/िमती काय��म नाम न�स अनुसार भु�ानी भएको बढी भु�ानी क�ा सं�या ज�माबढी भु�ानी

२७।०७७।६।५ नसन� रोगस�ब��ध अिभमुखीकरण डा परवेज आलम १००० १५०० ५०० १ ५००

गौतम कुमार शाह १००० १५०० ५०० १ ५००

२८।०७७।६।५ आखा, नाक, कान, घाटी स�ब��ध अिभमु�खकरण सुिनता �सलवाल १००० १५०० ५०० २ १०००

गौतम कुमार शाह १००० १५०० ५०० २ १०००

२९०।७८।३।८ �यवसाय सचेतना ता�लम िविनता कुमारी चौधरी ७०० १२०० ५०० २४ १२०००

अिनता िबसी ७०० १२०० ५०० २४ १२०००

जुनु �जरेल ७०० १२०० ५०० ३ १५००

१४२।०७७।११।१७ नेतृ�व सं�थागत िवकास ता�लम �याम बहादरु खनाल १००० १६०० ६०० २ १२००

केशव �साद दहाल १००० १६०० ६०० २ १२००

िवमल कुमार दहाल १००० १६०० ६०० १ ६००

आशादेवी सुनुवार १००० १६०० ६०० १ ६००

ज�मा ३२१००

६० सामा�जक सुर�ा भ�ा 
सामा�जक सुर�ा – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १० र ११ मा लाभ�ाहीको नाम �यव�थापन सूचना �णालीमा �िवि� गरी प�रचय प�
जारी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� सामा�जक सुर�ामा �४८२६९४३० िनकासा भएकोमा लाभ�ाहीलाई �४८१९१०८८ िवतरण
र �७८३४२ को�लिनका दोलखाको िविनयोजनखातामा िफता� दा�खला भएको पाइयो । नमूना छनोटको आधारमा वडा नं १ र ५ को परी�ण गदा� िन�नानुसार दे�खएको छ ।
क) नाम निबकरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध २०७५ को दफा ७ (१) बमो�जम नाम निवकरण नग�र िवगत वष�ह�मा भ�ा पाइ राखेकाह�को
नामावलीलाई नै निवकरण मानी भ�ा िवतरण गन� गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले लाभ�ाहीह�को नामावली काय�िवधीमा उ�े�खत भए बमो�जम निवकरण गराउनुपन� दे�ख�छ ।

६१ शैि�क सुधार 

क) िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता : पा�लकाले ��येक िव�ालयलाई �दान ग�रने िनकासा ग�रने रकमको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता तयार गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको पाइएन ।
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ख) शैि�क गुण�तर �ितवेदन : काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय िनकायले आफु मातहतका िव�ालयको शैि�क गुण�तर स�व��ध अव�थाको अ�ययन गरी सो �ितवेदन तयार गरी
शैि�क गुण�तरमा सुधार गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन । आगािम िदनमा सो काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

ग) शु�क िनधा�रण अनुमगन : काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय िनकायले आफु �े� िभ�का िन�ज �े�का िव�ालयको शु�क िनधा�रण स�व��ध अनुगमन गरी िनय��ण गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन ।सो काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

६२ �थानीय तथा �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

�थानीय तथा �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार प�रयोजना स�ालन गन� �७४५६२५० बजेट �ा� भएकोमा �७३३४१२१।३ खच� भएको दे�ख�छ ।

आयोजनाको �कार आयोजनाको सं�या बजेट रकम खच� रकम िव�ीय �गित �ितशत भौितक �गित �ितशत

�थािनय पूवा�धार िवकास ३ ३४५६२५० ३४१०००० ९८।६६ १००

�देश पूवा�धार िवकास २ ४०००००० ३९२४१२१।२५ ९८।१० १००

६३ िदवा खाजा 
िव�ालय �ोत काया��वयन पु��तका ०७७।०७८ को बुदा नं. ७.१ मा िव�ाथ�का लागी िदवा खाजा काय��म �ा� भएका �थािनय तहले काया��वयन गदा�
सामुदाियक िव�ालयमा ० दे�ख ५ स�म अ�ययनरत वालला�लकाह�को लागी िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ा�थ� दिैनक �.१५ का दरले १८०
िदनको लागी िव�ालयको खातामा िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले २८ वटा िव�ालयलाई िदवाखाजामा अनुदानमा �२०२५१८० िनकासा गरेको
पाइयो । िव�ालयह�ले िव�ालय संचालन भएको िदनलाई आधार मानेर िव�ा�थ�को दिैनक हा�जरी पु��तका �मािणत गरी �थािनय तहमा संकलन प�चात
थप िनकासा िदनुपन�मा पा�लकाबाट िव�ालय संचालन अव�ध समेतको �मािणत िव�ा�थ� हा�जरी पु��तका पेश ह�न आएन ।

६४ �माण पेश 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६-३_ मा खच� गदा� खच�को िबल भपा�ई र पु�याई सिहत लेखा रा�नु पन� �ावधान रहेको छ ।
काया�लयले िन�न भु�ानीमा खच�लाई पु�याई गन� �माण पेश नभएकाले िनयमानुसारको �माण र पु�याई पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �
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खच� शीष�क भौ.नं.+=÷ िमित िववरण रकम खच�को पु��ाई स�ब�धमा

संघीय सशत� चालु ३५।०७६।६।६ सौय� उजा� �िवधी जडान ३००००० �ािव�धकले �मािणत गरेको काय�स�प� न �ितवेदन पेश गनु�पन�

संघीय सशत� पँूजीगत ३३५।०७८।३।२९ बायो�यास जडान ४७६६०६।८८

संघीय सशत� चालु ३६२।०७८।३।२४ पोषणय�ु तरकारीको क�पो�जट बीउ १८५००० िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�

ज�मा ९६१६०६।८८

६५ सामान ख�रदको िबल भरपाइ 

�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७(३) अनुसार खच� गदा� िबल भरपाई सिहत गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले �देश सश�त चालु
तफ�  गो.भौ.नं।िमित २४।०७७।११।१४ मा न�स�ङ क�ा �यव�थापनका लािग का�लका मािवलाइ �२८६६०० र गो.भौ.नं।िमित ३२।०७८।१।२२ मा बौद्
भुवने�वरी मािवलाइ � २८६६०० गरी कुल �५७३२०० भु�ानी गरेकोमा सामान ख�रदको िबल भरपाइ पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर
कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 573200 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

६६ पा�र�िमक कर 

आ�थ�क काय�िबधी िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम ८ मा कुनै रकमको भु�ानी िददा रीत पुगे वा नपुगेको जाच गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले EWARS काय��ममा िविभ� �यि�लाइ पा�र�िमक बापत � ३४२०० भु�ानी गरेकोमा कुल पा�र�िमक भु�ानीको १५ �ितशतले ह�न
आउने कर रकम �५१३० म�ये � १०५० मा� ब�क दा�खला गरेको �माण पेश ह�न आएकोले बाक� करयो�य रकम � ४०८० ब�क दा�खला गरेको �माण
पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

४,०८०

६७ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश�
सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा�
�ित�पधा� नगराई सोभैm ख�रद गरी �.५९८३०७ खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा
आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद
गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।
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खच� शीष�क गो.भौ.नं।िमित परामश�कता� पान नं रकम िववरण

संघीय सशत� चालु ३२८।०७८।३।२३ जे.के. टे�नो �ल� ६००६००६१७ ४९८३०७ �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटाइजेसन

संघीय सशत� चालु ३४३।०७८।३।२३ दप�ण संचार िमिडया ६०६५४३६९ १००००० सामा�जक परी�ण

ज�मा ५९८३०७

६८ अधुरो योजना 
अधुरा आयोजना – आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने
समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र
�ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार �. ७४०५६६२२ का १० योजनाको काय�
स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन
स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।
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�
स

िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी स�झौता
िमित

स�प�
गनु�पन� िमित

स�झौता
रकम

यो बष� खच� भौितक
�गित

1 Construction of Hatdanda – Sikri – Trishule - Jhankre Road PS-GSHC J/V, Kathmandu,
Nepal

2/25/2077 3/15/2078 30235048.41

2 Construction of Nigale-Nepani-Bajeni-Ward Karyalaya Road Aashreeya-Khawa J/V,
Katunje-1, Bhaktapur

8/1/2077 1/30/2078 8009160.667

3 Construction of Kuthame-Ghunsa Road A.T Construction,
Kathmandu, Nepal

8/18/2077 1/30/2078 4025555.245 70%

5 Construction of Dallemane-Kyangse Road and Installation of Lord
Shiva Statue

Sobarna-SK JV, Gatthaghar,
Bhaktapur

2/18/2078 12/18/2078 2200000 10%

6 Construction of Jiri Commercial Complex Building Valley/JJ/PMK JV 12/26/2077 6/26/2079 9870380.967 25%

7 Construction of Khawa-Rambole Road J.B. Construction, Selang,
Sindhupalchowk

11/4/2076 9/29/2077 8183796.69

8 Construction of Ratmate-Patase Road J.B. Construction, Selang,
Sindhupalchowk

11/4/2076 9/29/2077 9472920.4

9 Fabrication of Steel Parts and Transportation up to the head of
Patittar Aahale and Kholaghari Trail Bridges

Junkiri Industries P. Ltd.,
Butwal, Rupandehi

8/21/2077 11/21/2078 1921068.42

10 Construction of Municipal Hall Mero Nirman Sewa, Jiri-
04,Dolakha

8/26/2077 11/26/2078 1318690.85

ज�मा ७४०५६६२२

६९ काय�स�प� तथा िबतरण भरपाई 

िबपत �यव�थापन स�ब�धी काय�को लागी िन�न बमो�जम फम� बाट िबिभ� साईज र दरका जाली खरीद गरी गो.भौ.न 63-077।06।02 बाट � 544417।-
भु�ानी गरेको छ।तर ित जाली कहा कुन �थानमा �योग भएको हो काय�स�प� तथा िबतरण भरपाई पेशह�नु पन�मा काया�लयको िमित २०७८।७।१५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको
�1544417 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

फम�को नाम प�रमाण साईज र दर रकम

कृतन वड�र ए�ड स�लयस� 195 िबिभ� ५४४४१७

ज�मा ५४४४१७
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७० स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�ौट गन� �यव�था गरेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमोिजम वे�जू फ�ौट गन�, गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य
अ�धकृतको
हुने �यव�था गरेको छ । बे�जकुो �ववरण अ�ाव�धक गर� �नयमानसुार बे�ज ुफ�ौट गनु�पद�छ । काया�लयले गत �वगत वष�स�मको बे�जू को अ�याव�धक �ववरण तयार गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध
गनु�पन�मा
काया�लयले यस वष� स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेको छैन । �नयमानसुार बे�जकुो �ववरण अ�याव�धक गर� स�पर��ण गनु�पद�छ ।

७१ अनुगमन 

गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, �े�ता पेस नभएको, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, अधुरो िनमा�ण, नभएको कामको भु�ानी, कर वीजक, सवारी साधन ख�रद,

ठे�ा �वीकृ�त र ओभरहेड लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन । बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।

७२ बे�जुको अ�याव�धक अव�था

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ूफ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनेु

�यव�था छ । पा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�ज ूफ��टको तथा अ�याव�धक बे�जकूो ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)


