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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गणुस्िरीर् 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 काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन 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 प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ 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 छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (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 
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Office of the Auditor General 
अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३९५                                                                                     तमतिाः२०७९।३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

बढुीनन्दा नगरपातलका,  

बाजरुा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बढुीनन्दा नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससगँ सम्बर्न्धि 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 पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ ।   

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड २४ लाख ८५ हजार बेरुज ु देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७८।८।६ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.१३ 
लाख ८ हजार फस्र्ौट भई असलु गनुापने रु.५ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने रु.२१ लाख ३३ हजार, तनर्तमि गनुापने 
रु.२ करोड ८४ लाख ४८ हजार बाकँी बरेुज ुरहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु.११ करोड ९१ लाख ९७ हजार बेरुज ुबाकँी 
रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुज ु रु.१३ 
करोड ९८ लाख ९१ हजार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

3. आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम 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 ्भने्न कुरामा 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 प्रितलि काननु 

बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, नगर 
प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

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

प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 
 
 

           (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

बढुीनन्दा नगरपातलका,बाजरुा 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८१ २२ ३२४८५ ८१ ३ १३०८ ८१ १८ ३११७६ ५९४ २८४४८ २१३३ ० ० ३०५८१ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

११९१९७ ० १०४८२ १०८७१५ ० ३११७६ १३९८९१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बुिढन�दा नगरपा�लका, बाजुरा , बुढीन�द नगरपा�लका , बाजुरा

काया�लय �मुख शेर बहादरु बुढा २०७७-७-१६ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख रामद� �यौपाने २०७७-४-१

लेखा �मुख िव�वे�वर �साद ढकाल २०७७-४-१

बे�जु रकम ३१,१७६,७५८

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,२५,६३,८९५.५६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,८५,३३,८१० चालु खच� २३,६९,४१,४७९.२८

�देश सरकारबाट अनुदान २,८७,५८,००० पँूजीगत खच� १६,३८,९३,१२५.५२

राज�व बाँडफाँट ६,३९,७२,८२२.७८ िव�ीय/अ�य �यव�था ११,८७,३२,१८२.४८

आ�त�रक आय २६,७१,०९१

अ�य आय १०,३६,८२,३०४.८३

कुल आय ५४,७६,१८,०२८.६१ कुल खच� ५१,९५,६६,७८७.२८

बाँक� मौ�दात ५,०६,१५,१३६.८९

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�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखापरी�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल
अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत
�ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमित 2078/6/12

मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

लेखापरी�णको �ममा असूलीः सामा�जक सुर�ाको बिढ भु�ानी भएको �. ९०००।, सामा�जक सुर�ा िदन निम�ने भु�ानी �.१२,०००।-, सामा�जक सुर�ा वापत िनकासा िफता� गन� वाँक� रहेको रकम
�. १५,८४,८४७। र काय�पा�लकाको बैठकको भ�ा �.16,100/- समेत ज�मा �. 16,21,947। लेखापरी�णको �ममा संघीय तथा �थानीय संिचत कोषमा दा�खला भएको छ ।
िव�ीय िववरणः– �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा 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�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।
• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन् । �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 । 

२ ब�क िहसाब िमलानः 
�थानीय तह सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा
रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार
गरेको छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ िविवध खच� खाता ५३२७०२.५० ५३२७०२.५०  ०

२ �थानीय तह धरौटी खाता ३९५०९३९.८७ ३९५०९३९.८७  ०

३ �थानीय तह स�� चत कोष ४२९९१३७९.९१ ४२९९१३७९.९१  ०

४ �थानीय तह िविवध कोष खाता १९२२६०९.७९ १९२२६०९.७९  ०

५ �थानीय तह आक��मक कोष खाता १००००० १०००००  ०

६ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता १११७५०४.८२ १११७५०४.८२  ०

ज�मा ५०६१५१३६.८९ ५०६१५१३६.८९  ०

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�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 पाइएन । यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका
छन् ।

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित
�ितवेदन तयार गरेको पाइएन।
• 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन ।
• िवषयगत �े�मा स� चालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमु�ख रहेको पाइयो।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा
इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी
�मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु� योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
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• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाइएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाइएन ।
• 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 पाइएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट स� चालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको
पाइएन ।
• 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 पाइएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको ।
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको २९ जनाको दरब�दी रहेकोमा ७ जनाको पदपूित� भई २२ जनाको पदपूित� नभई �र�
रहेको पाइयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को दफा १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उि��खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाइएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाइएन ।
• इ�धनको सवारी लगबुक राखेको पाइएन ।
• मम�त स�भार अिभलेख िकताब खडा गरेको पाइएन ।
• �मण अिभलेख िकताब �यव��थत �पमा राखेको पाइएन ।
• र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (ख) (2) बमो�जम तलबी �ितवेदन पारीत गराएर मा� तलब भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलबी �ितवेदन पारीत नगरी �1,68,84,967.71 तलब खच�
लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पारीत नह� ँदा �ेड समेत यक�न ह�न सकेन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ
िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जू अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जू स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा
समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु� पद�छ । तसथ�,
पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः
ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा
यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी
�ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी
खाता अ�ाब�धक गनु� पद�छ ।

५ बजेट तथा काय��मः 
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बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः- �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �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 �ी सृि� रे�मीले िमित २०७७।३।१३ गते �. 39 करोड 24 लाख 64 हजारको बजेट
सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१३ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले िमित २०७७।३।१8 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ ।

६ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत
िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका,
बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट
��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा
तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन् । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी
िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सो को पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

७ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ (१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपुरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क
वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपुरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

८ 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 ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�
स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.स◌ं. बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा)

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ चालु खच�तफ� 239158 64616 50247 124295 66923

२ पँू�जगत खच�तफ� 163893 1667 14630 147594 115246

ज�मा 403051 66283 64877 271889 182169

�ितशत 100 16.46 16.09 67.45 45.20
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पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार बािष�क �. ४० करोड ३० लाख ५१ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ६ करोड ६२ लाख ८३ हजार  अथा�त् १६.४६ �ितशत, दो�ो
चौमा�सकमा �. ६ करोड ४८ लाख ७७ हजार अथा�त् १६.०९ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. २७ करोड १८ लाख ८९ हजार अथा�त् ६७.४५ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ
मिहनामा मा� �. १८ करोड २१ लाख ६९ हजार अथा�त् ४५.२० �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म
अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ । 

९ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः 
�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 देहाय
अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य�े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ५६१०८९६० ३९०१५४६४.७२ ९.६८

सामा�जक �े� २४३९५७७५० २२०८४५८७७.११ ५४.७९

पूवा�धार िवकास �े� ७३६७१००० ४९३८७४८४.९१ १२.२५

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन १६६५०००० १४३१६५४१.९९ ३.५५

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� ९८४१३८२३.९८ ७९४८६७३८.०६ १९.७२

ज�मा ४८८८०१५३३.९८ ४०३०५२१०६.७९

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी 54.79 �ितशत र िव�ीय �यव�थापन र सुशासन �े�मा सबै भ�दा घटीमा 3.55 �ितशत रहेको छ । 

१० खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यस बष� कुल आ��तरक आयबाट �. २६७१०००, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ३०१३१३००० समेत �. ३०३९८४००० आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �. २३९१५८९८१.२७- र
पँू�जगततफ�  �. १६३८९३१२५.५२ समेत �. ४०३०५२१०६.७९ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.८८ �ितशत मा� रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ९८८५५००
खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ३७० �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ४१.९४ �ितशत चालु र २८.७४ �ितशत मा� पँू�जगत िनमा�णमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म स� चालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनु पद�छ ।

११ ल�य �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरको �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती
िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।
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काय��म/योजन स��या कुल काय��म खच� �. वािष�क �गित ��थित (�.हजारमा)

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

464 403052 71 7 8 26

७५ �ितशत भ�दा कम �गित ह�नाको कारणः कोिभड लगाएतका अ�य िविवध कारणले खच� ह�न नसकेको नगरपा�लकाले जनाएको छ ।

१२ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः 
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत २९
जनाको कम�चा�रको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ७ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत २२ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन,

सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ�, �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ।

१३ कम�चारी करारः 
�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 र सेवा
करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले ९६ जना कम�चारीह� िबिभ� न पदका करारमा रा�ख �. 3,45,59,920/- खच�
लेखेको छ। �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �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� करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. 89,28,060/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

८,९२८,०६०

१४ क�याण कोषः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा
गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले सािवक �थानीय िनकायबाट समायोजन भई आएका कम�चारीह�को हकमा मा� १० �ितशत रकम क�ी गरी
क�याण कोषमा रकम ज�मा गरेको छ । �थानीय तहमा काय�रत सबै कम�चारीह�को क�याणकोष �थापना ग�रनुपद�छ ।

१५ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क,

भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा
त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता
नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१६ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।
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वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

10 10 02 08

यसरी �र� वडा सिचवको दरब�दी यथा�स� पदपूित� गरी सेवा �वाहमा �भावका�रता �याउनु पद�छ ।

१७ सेवा �वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था पा�लकाले २ वटा ऐन, २ वटा िनयमावली, ७ काय�िव�ध लगायत १४ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । यस वष�
पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा �वाह गरेको िववरण �ा� भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास 0

प��करणतफ�

ज�मदता� 1118

मृ�यदुता� 160

बसाईसराई दता� 84

िववाह दता� 173

स�ब�धिव�छेद दता� २

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण ५

कालोप�े सडक िनमा�ण ०

कालोप�े सडक मम�त ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ०

�ाभेल सडक मम�त ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा �वाह म�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोषजनक दे�खएन ।
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१८ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन�
�यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना २०७७÷७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले
स� चालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� स� चालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

�. १ लाख स�म �. १ लाख दे�ख २ लाखस�म �. २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका �. ५लाख दे�ख १० लाखस�मका �. १०-50 लाख स�म �. 50 लाख भ�दा बढी ज�मा

73 55 64 13 11 2 218

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� ज�मा २१८ वटा योजना स� चालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ७३ अथा�त ३३.४८ �ितशत योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै
योजनाह� स� चालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृतीका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा
समेत नकारा�मक असर पन� अव�थातफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः 
कानून र स�ालन ��थितः – �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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध
गराएकोमा यस पा�लकामा हालस�म २ वटा ऐन, २ वटा िनयमावली, ७ काय�िव�ध लगायत १४ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । नगरपा�लकालाई आव�यक पन� कानून तजु�मा गरी
काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

२० �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको 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�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नरहेको र यो
बष� थप भएको १८ िववाद दता� भएकोमा पूरै फ�य�ट भई �याय स�पादन �ि�यामा �भावका�रता �याएको छ ।

२१ आ�त�रक लेखापरी�णः 
�थानीय तह स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, ि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 आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ�त�रक लेखापरी�ण
शाखा गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन् । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना
रह�छ । नगरपा�लकाले यस वष�को अ�तर सरकारी अ��तयारी भएका आ�थ�क कारोबार ब.उ.िश.नं. 33650114, 336001023, 365001043 र 314010123 को मा� कोष तथा लेखा िनय��कको
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काया�लयबाट आ�तरीक लेखा परी�ण गराएको छ । िव��य समािनकरण अनुदान, शसत� अनुदान, राज�व बाँडफाँड र आ�तरीक आयबाट भएका आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन
। तसथ� कानूनमा 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 ।

२२ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान गन� ढाँचा तय गरेको छ । जस अनुसार कुल ��य� लागतको ४ �ितशत सानाितना खच� तथा वक�  चाज� �टाफ
खच� कायम गरी क��ट�जे�सी खच�को �पमा लागत अनुमान कायम गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट 4 �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम
क�ी गन� गरेको छ । पा�लकाले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सीको लागत अनुमान �. ३३३८००० रहेकोमा �. 1930००० खच� गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी
खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन् ।

२३ पदा�धकारी सुिवधाः 
�थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानून बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश
संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �. 9885500 सुिवधा बापत भु�ानी
भएको छ ।

िववरण �मख उप�मुख वडाअ�य� जना १० काय�पा�लका सद�य ८ जना सभाका सद�य ३३जना ज�मा ५३

बैठक भ�ा 12000 12000 120000 96000 33000 273000

यातायात खच� 0 00 0 0 0 0

टे�लफोन,मोबाइल 84000 72000 480000 336000 792000 1764000

पु�तक,प�ीका,
ई�टरनेट

78000 60000 480000 336000 792000 1746000

सम�वय तथा सहजीकरण 120000 108000 780000 576000 1584000 3168000

अित�थ स�कार 132000 120000 1080000 0 0 1332000

खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

48000 42000 300000 240000 396000 1026000

चाडपव� खच� 27500 25000 180000 80000 264000 576500

ज�मा 489500 427000 3300000 1568000 3861000 9885500

२४ खाना तथा िविवध खच�ः 
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�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 । तर पा�लकाले यस वष�
खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. 19,82,889/- खच� गरेको छ । औिच�यको आधारमा मा� खच� ग�रनु पद�छ ।

२५ आ�थ�क सहायताः 
�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 । तर पा�लकाले यस वष� �.

16,84,000/- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता िवतरणमा काय�िव�ध समेत तयार गरेको छैन । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

२६ अनुदान िफता�, िवतरण र उपयोगः 
अनुदान िफता�ः – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान 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 देहाय बमो�जमको अनुदान खच� भई बाँक� रहेको िफता� गरेको छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� 226133810 204060599.32 24473210.68 00.00

िवषेश 10000000 9999968.27 31.73 00.00

समपुरक 4000000 3304293.50 695706.5 00.00

�देश सरकार शसत� 3510000 3510000.00 00.00 00.00

िवषेश 4300000 3299965.54 1000034.46 00.00

समपुरक 14061000 12907007.05 1153992.95 00.00

अ�य

ज�मा २६२००४८१० २३७०८१८३३.७ २७३२२९७६.३ 00.00

२७ ठे�का �यब�थापनः 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ ।
नगरपा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� सोझै ख�रद, �सलब�दी दरभाउप�, बोलप� तथा ते�ो चौमा�सकमा �यव�था भएको ठे�का स�ब��ध िववरण माग भएकोमा नगरपा�लकाले पेश गरेको
दे�खएन ।

२८ सवारी साधन ख�रदः 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ�
म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� 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� नपाइने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले ७ थान दईु पां�े सवारी साधन
मोटरसाइकल ख�रद गरी �. १९५००८८ बजेट खच� गरेको छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल ७ 1950088

२९ कर द�तुर एवं आ�त�रक आयः 
आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर बापत अनुमािनत �.15 लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।०७८ �.

२६७१ ००० अथा�त् अनुमान भ�दा 178.86 �ितशत बढी मा� आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन
आव�यक दे�खएको छ ।

३० आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच�(�.हजारमा) आ�त�रक आय(�.हजारमा) आ�त�रक आय �ितशत

301313 2671 0.88

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा०.८८ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय स�लनको
दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३१ कर तथा शु�क असुलीः 
�थानीय सरकार स� चालन 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 । ती
आय शीष�कमा आय अनुमान र असूली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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आय शीष�क अनुमान असूली असूली �ितशत

घर बहाल कर 200000 235881 117.94

�सफा�रश द�तुर 200000 58662 29.33

नाता �मािणत द�तुर 150000 1150 0.77

अ�य द�तुर 200000 2075143 1037.57

अ�य कर 450000 191950 42.65

�शासिनक द�ड, ज�रवाना जफत 300000 108350 36.12

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

३२ राज�व अिभलेख 

पा�लकाले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने
गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । पा�लकाबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णाली जडान गरी राज�व संकलन गन�
तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ पा�लकाबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काया�लयले आगामी िदनमा र�सद
िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुर् याउनु पन� दे�खयो ।

३३ राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन
अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत
दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने
�यव�था छ । पा�लका अ�तग�त १० वटा वडाबाट �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन् । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला
भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असूल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा
काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

३४ �यवसाय करः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनु पन� �यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले �यवसाय
दता� तथा नवीकरण शु�क वापत कुनै कर उठाएको दे�खएन। तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

३५ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः 
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�ािव�धक िबल र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक
नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र
वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने
अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको
पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल
बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

३६ लागत सहभािगता 
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको
रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार
गरेको दे�खएन्। अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

३७ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
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 । 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 पाईएको छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

11-2078/3/24 पोखरे बिडमा�लका पय�टिकय सडक सडक ख�े 3360000 �याक हो लोडर 2771561

2-2078/1/12 पोखरे पादकुा सडक िनमा�ण ट� याक ख�े 1920000 �काभेटऱ 1819300

ज�मा ४५९०८६१.०

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३८ िश�क दरब�दी र पदपूित�ः 
िश�क दरब�दी र पदपूित�ः- �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िबिभ�
तहका 30 वटा सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।
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qm=;= ljBfnosf] gfd lzIfs b/aGbL hDdf kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] s/f/ ljBfyL{ ;+Vof s}lkmot

s/f/ /fxt

!= >L hg k|sfz df=la= @) @) ^ – !$#)

@= >L afw' df=la= ( ( – $ #^#

#= >L gGb]Zj/L df=la= & & – @ !&%

$= >L ;To df=la= !# !@ – $ ^*&

%= >L b]j8f8f+ df=la= & & ! – @^%

^= >L rGbgfy cf=la= % % – # !)!

&= >L k~rnIdL cf=la= % % – ! !$$

*= >L afu]Zj/L cf=la= % % – ! !^(

(= >L efjgf cf=la= @ ! – – @#$ ! b/aGbL l/Qm

!)= >L hg ljsfz cf=la= # # ! – !&@

!!= >L ;To nIdL cf=la= # # – ! *^

!@= >L a'9LgGbf cf=la=3f]8fsf]6 @ @ – – !!#

!#= >L dbg cfl>t cf=la= @ @ ! – &!

!$= >L sflnsf cf=la=e'n]gf $ $ – – ($

!%= >L u+uf cf=la= ! ! – – @#

!^= >L sflnsf cf=la=lkkn8fln # # – ! ^%

!&= >L ejfgL cf=la=d6]nf ! ! ! – @%

!*= >L 36fn cf=la= $ # – ! $% ! b/aGbL l/Qm

!(= >L lxdfln cf=la= $ # – ! $#* ! b/aGbL l/Qm

@)= >L s}nfz cf=la=kf08';}g % % – # !(*

@!= >L vfk/ cf=la= # # – ! !&@

@@= >L ;fu/f cf=la= ! ! ! – !!)

@#= >L s}nfz cf=la=sfn]uf8 @ @ ! – *(

@$= >L l;WoZj/L cf=la # # ! ! (#

@%= >L kf08j cf=la= @ @ ! – !$(
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@^= >L Clifb]j cf=la= ! ! – – $) cg'bfg sf]6f

@&= >L al8dflnsf cf=la= $ $ – @ (&

@*= >L di6f cf=la= ! ! – – ^#

@(= >L kz'klt cf=la= $ $ – @ !)&

#)= >L a'9LgGbf cf=la=Po/kf]6{ $ $ – @ !$(

१२९ १२५ १४ ३० ^^^!

ज�मा ३० वटा िव�ालयमा िश�कको दरब�दी १२९ वटा रहेकोमा १२५ वटा पदपूित� भई ४ बाँक� रहेको छ ।पदपूित�म�ये १४ जना करार र ३० जना राहतका िश�क रहेका छन् । यसरी िश�क र
िव�ाथ�को अनुपात तुलना गदा� १ जना िश�क बराबर ५० जना िव�ाथ� रहेका छन्।

३९ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ बमो�जम अनुसूची १ (२) अनुसार बािष�क आयमा कर गणना गदा� द�प��को हकमा (क) �. ४५०००० स�म १ �ितशत, (ख) �. ४५०००० दे�ख �. ५५०००० स�म
�. १००००० मा १० �ितशत, (ग) �. ५५०००० दे�ख �. ७५०००० स�म �. २००००० मा २० �ितशत, (घ) �. ७५०००० दे�ख �. २०००००० स�म �. १२४५००० मा ३० �ितशत र �.

२०००००० भ�दा बढीको आ�दानीमा (घ) बमो�जम ला�े करको दरमा थप २० �ितशत अित�र� कर ला�े �यव�था छ । नगरपा�लकामा काय�रत अ�धकृत �तर तथा पा�र�िमक पु�े अ�य कम�चारीह�को
पा�र�िमक कर मा�थ उि��खत �यव�था अनुसार कर कि� नगरेकोले कर कि� असूल दा�खला ह�नुपन� �.

नाम पद ज�माआय ना. ला. क�ी�. करनला�े�. करला�े�. करक�ीह�ने�.

अशोक �साद खनाल मे.अ. १०००००० ३२५००० ४५०००० २२५००० ३५०००

३५,०००

४० सामा�ी ख�रदः 
१७४।२०७८।३।२४, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ (१) (ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी पाँच लाख �पैयाँ भ�दा बढी रकमको एकै �यि�, फम�, क�पनी
वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नसिकने उ�ेख छ । पा�लकाले शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण तथा पह� ँच काय��म अ�तग�त �यू रा�ी �ील उ�ोग (६०१५४६००६) बाट डे�क बे�च तयारीको लािग �.

९९३१५७ बराबरको सामा�ी ख�रद गरेको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था िवपरीतको काय� िनयम स�मत नभएको �.

९९३,१५७

४१ िश�क तलबी �ितवेदन: 

पा�लकामा काय�रत �थायी दरब�दीका िश�कह�को िश�क िकताबखानाबाट तलबी �ितवेदन पारीत गराएर मा� तलब खच� ले�नुपन�मा तलबी �ितवेदन पारीत नगराई िव�ालयलाई िश�कह�को तलब
भ�ा समेत �. ७९८०८७२९.६ िनकासा िदएको छ । तलबी �ितवेदन पारीत नगराई तलब भ�ा िनकासा गरेकोले �ेड रकम िभडान गन� सिकएन । अतः तलबी �ितवेदन पारीत गराएर मा� तलब िनकासा
िदनु पद�छ ।

४२ िश�कको िनकासाः 
यस वष� िश�ातफ�  ३० सामूदाियक िव�ालयलाई �थम िक�ता �. २१०३७७१९, दो�ो िक�ता �. १६६८७१३२, ते�ो िक�ता �. १८८०३१५२ र अ��तम िक�ता �. २३२८०७२६.६० समेत �.

७९८०८७२९.६ तलब खच� िनकासा गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्:
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४३ िश�क अिभलेखः 
पा�लकाले यस अ�तरगत रहेका िव�ालयह�को �वीकृत दरब�दी (राहत, करार समेत) िव�ालयमा िश�क पदपूत�को अव�था, स�वाको िववरण, अवकाश िववरण तयार नगरेकोले िनकासा भएको रकम
वा�तिवक भए/नभएको िभडान गन� सिकएन । काया�लयले िव�ालयबाट पेश गरेको माग फारामलाई मा� आधार �लइ तलब िनकासा िदएको दे�खएको ह� ँदा िश�क स�वा, अवकाश भए प�चात पिन रकम
िनकासा नभएको भिन िभडान गन� नसिकएको ह� ँदा अिभलेख तयार गरी खच�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

४४ िश�कको �ेड बढी िनकासाः 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आव� यकता भ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारवाही गरी बढी िनकासा भएको रकम असूल
उपर ग�रने �यव�था छ । नगरपा�लकाले बाँधु मा�यिमक िव�ालय कौषाडीको िश�क �ी नैन बहादरु काक�को पाउने भ�दा एक �ेड बिढ (वािष�क १३ �ेड १२०० को दरले ह�ने )�. १५६०० तथा स� चय
कोष �. १४४० समेत) रकम िनकासा भएकोले असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

१५,६००

४५ बाल िवकास सहजकता� िनकासाः 
बाल िवकास सहजकता� िनकासाः काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व. २०७७।७८) बमो�जम �ार��भक बाल िवकास सहजकता�को पा�र�िमक िनकासा अनुदान िददंा स�ब��धत सं�थाले शैि�क
त�या� २०७७ भरी �मािणत भएको यक�न गरी भना� भएका बालबा�लकाको आधारमा अनुदान िदने भनी �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उ� िववरण पेश नै नगरी वष�भरी ज�मा �. १२३२००० अनुदान
िनकासा भएकोले पा�लकाले िनयममा उ�ेख भएको �यव�था पालना गनु� पद�छ।

४६ शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (EMIS) : 

काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७७।७८) मा EMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान) गराइ िश�ा अ�धकृतबाट
�मािणत गरी सो को आधारमा िव�ालयह�लाई छा�ा छा�वृ�ी र द�लत छा�वृ�ी (क�ा १-८) �ित िव�ाथ� वािष�क �. ४००। का दरले, िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा Book Corner �यव�थापनका लािग
क�ा १-५ �ित िव�ाथ� वािष�क �. १५० का दरले, क�ा ६-10 �ित िव�ाथ� वािष�क �. २००। का दरले, �ित िव�ाथ� इकाइ लागतका आधारमा �ार��भक बाल िवकास क�ाका लािग �ित िव�ाथ�
वािष�क �. 500। का दरले, क�ा ८ को परी�ा स�ालन �ित िव�ाथ� वािष�क �. 200। का दरले, िदवा खाजा बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �. 15। का दरले िव�ालयलाई
अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले EMIS मा �िव� त�या�लाई क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग िमलान गरी िववरण िदएको दे�खद�न । जसले गदा� वा�तिवक िव�ाथ� सं�याभ�दा बढी
िनकासा गएको एक�न गन� आधार भएन। काया�लयले काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए बमो�जम EMIS डाटालाई िव�ाथ� हा�जरी पु��तका, परी�ामा सहभागी स��या र अनुगमनबाट
िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग िभडान गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरेर मा� अनुदान िनकासा िदनु पद�छ ।

४७ िन:शु�क पा�पु�तक: 

पा�लकाले िन:शु�क पा�पु�तक िवतरणको लािग ३० िव�ालयलाई गो.भौ.नं. १४०-07८/३/१२ बाट �. ३५५२६३० बाट अनुदान िनकासा गरेको छ । साव�जिनक िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क
पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�ले �ा� गरे नगरेको, िव�ालयले �योग गन� पा�सामा�ी पा��म िवकास के��को �वीकृत सूिच म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले
�भावकारी �पले अनुगमन गनु� पद�छ ।

४८ चाडपव� बढी िनकासाः 
काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७।०७८ को ६.७ नं. बमो�जम सामूदाियक �सकाई के��को स� चालन अनुदान भनी सामूदाियक प�रचालकलाई �.६२०० का दरले १२ मिहनाको मा�
पा�र�िमक िदने �यव�था छ । तर पा�लकाले िन�न बमो�जमको सामूदाियक �सकाई के��ह�का लािग चाडपव� खच� समेत िनकासा भएको दे�खएकोले बढी िनकासा असूल ह�नुपन� �.

१८,६००
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सामूदाियक �सकाई के��को नाम िश�कको नाम चाडपव� खच�

�ित�ा सामूदाियक अ�ययन के�� स�रता िब.क. ६२००

�गितशील सामूदाियक अ�ययन के�� अ�जना शाही ६२००

िदयालो सामूदाियक अ�ययन के�� िनरा बोहरा ६२००

ज�मा १८६००

४९ औषधी ख�रदः–
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको
िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�या बेगर िन�नानुसार �. ५७,१८,६१९/- का औषधी सो�ै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार
छनः।

भौ.नं.र �म�त भ�ुानी �लने सं�था भ�ुानी �.

५।२०७७।७।१४ कमला इ�टरनेशनल ५५५४२९।
�ड�व मे�ड�सन से�टर २४९७३ ।

१०।२०७७।११।२ कमला इ�टर नेशनल १४५०५०।
२४६।२०७८।१।२२ कमला इ�टर नेशनल ४५२०००।
२९१।२०७८।३।६ कमला इ�टर नेशनल १२४२२६।

म�नलेक मे�ड�सन ४८८९९९।
�लोवल फाम��स ७८६३२९।

१४।२०७७।७।१४ कमला इ�टरनेशनल १४४५०००।
१००।२०७८।३।६ कृ�ण इ�टरनेशनल ४४४९०६ ।
१२०।२०७८।३।२४ मिणलेक मे�ड�सन �डि�टं�यटुर १२५१७०७।

ज�मा ५७१८६१९।

४९.१ ख�रद गरेका उ� औषधी कुन औषधी क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,

४९.२ आपूित� ह�ने औषधी ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन� औषधीको 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� औषधी िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,

४९.३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधीको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।

४९.४ औषधीको �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,
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४९.५ औषधीको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको । तसथ�, औषधीको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औषधी �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औषधीको िववरण
खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औषधीह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५० िशष�क िवपरीत खच�ः 
आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को िनयम ३५(२) मा खच� गन� वा खच�को िनकासा िदने अ�धकारीले �वीकृत बजेटिभ� र स�ब��धत खच� िशष�कमा रहेर गनु� पद�छ र खच� बाँक� छ भने सो को िवचार
गरी खच� गन� र खच� गन� िनकासा िदनु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले �ाथिमक �वा��य साम�ी ख�रद गन�का लागी बजेट उपल�ध गराएकोमा स�टवेयर ख�रद गरी भु�ानी गरेको �. २४८६००
अिनयिमत दे�खएको �.

२४८,६००

५१ �धानम��ी रोजगार काय��मः–
�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 । �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालन िनद�िशका, २०७7 को दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा
समावेश भएकाह�लाई �ाथिमक�करण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई
�थिमक�करण गरेको छैन । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाइएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का
वडाह�मा सडक, �संचाई कुलो िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 412 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � २,१६,५१,३८६.०८ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 100 िदन 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 भएको दे�खंदनै । रोजगारी सृजना सिहत �थानीय
तहमा भौितक पूवा�धार िवकास तथा �वरोजगारी �मता अिभवृि� गन� �मुख ल�य रहेको उ� काय��ममा रोजगारमुखी योजना काया��वयन गदा� बजेट, बेरोजगारीको सं�या र स�भा�य योजना समेत िम�ने गरी काय��म छनौट
एवं �वीकृत गरेर काय��म काया��वयन गनु� पन�मा सो वेगर वजेट खच� भएको छ ।यस काय��मका स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोरा िन�नानुसार छन्
: 
बढी �ययभारः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम १०(४) मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी दरभाउ तथा �याला िनधा�रण गदा�
तोिकएको दररेटको आधारमा िनधा�रण गनु� पन� उ�ेख छ । लेखापरी�णको �ममा छनौट गरीएका िन�नानुसारका योजनामा नगरपा�लकाले तोकेको दर भ�दा बढी दर रा�ख लागत अनुमान तयार गरी
अयोजना लागत बढाई सो लागतलाई 517 ले भाग गरी आउने सं�या अनुसारको डोर हा�जरी तयार गरी िन�नानुसारको भु�ानी गरेकोले बढी आ�थ�क �ययभार परेको �.

�.सं. योजनाको नाम आईटमको नाम ह�नु पन� दर भु�ानी गरेको दर फरक कामको प�रमाण बढी भु�ानी

1 मुहानदे�ख पावर हाउस समन Stone masonary work 1:4 4782.25 5252.32 470.07 50 23504

Plaster work 170.61 193.61 23 125 2875

2 माझकुलो �सचाई मम�त आयोजना 20 mm thick cement sand plaster in 1:4 170.61 17061 16890.39 40.5 684061

3 बाटुलसेरा दे�ख पा�डुसैन स�म बाटो िनमा�ण Wooden work for flack 2690.16 5687 2996.84 9 26972

ज�मा 737412

७३७,४१२

५२ समपुरक योजनाः ६,४५३,५०३.५३
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समपुरक बजेट बाट संचा�लत योजनामा �थानीय तहको ५० �ितशत लागत सहभािगता ह�नु पद�छ । नगरपा�लकाले समपुरक बजेट बाट िन�नानुसारको योजना स� चालन गदा� 50 �ितशत लागत
सहभािगता गरेको नदे�खएकोले �. ६४,५३,५०३.५३ काय�िव�धको �ि�या पुरा नगरी भएको खच� �.

�.सं. योजनाको नाम कुल खच� नगरपा�लकाले बेहोनु� पन� रकम

1 न�दे�वरी कोटीला लाटोब��त साउनेगाउँ सडक( संघीय समपुरक) 3304293.5 1652146.75

2 काटेखाना िभडागाँउ कु� सडक 6670946.4 3335473.2

3 लालिटन बजार नािडखे�ना दे�ख द�लत टोल ह�द ैिनमा�णा�धन नगरपा�लका स�म सडक िनमा�ण 4563783.79 2281891.9

4 पा�डव आधारभुत िव�ालय भवन िनमा�ण 1672276.86 836138.43

ज�मा १२९०७००७.०५ ६४५३५०३.५३

५३ समानीकरण पँू�जगततफ� ः 
परामश� सेवाः– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को ि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 देहाय अनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोझै ख�रद गरी �. ७५८६९०० खच� लेखेका छन्।
नगरपा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँूजी ि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
�ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

५४ डीपीआर खच�ः 
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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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट
िनधा�रण भएको
आयोजनाको
लागत

पादकुा धाम म��दर, बुढीन�दा पैदलमाग� र धम�शालाको िव�तृत अ�ययन रे�टर इ��जिनय�र� क�सन �ा.�ल. 500000 ४९४९९६.50 63810766.19

दश सैया अ�पताल िनमा�ण तथा माटो प�र�ण िव�तृत अ�ययन कमा� क�स�ट �ा.�ल. 1497869.85 1462751.56 109838480.38

पोरखे वडीमा�लका सडक िव�तृत अ�ययन यनुाइटेडनेपालइ��जिनय�र�क�स��ा�सी�ा.�ल. 1500000 1457700 541536725.40

घोडाकोट कु� �या�े सडक िव�तृत अ�ययन �ीशुल क�सल �ा.ली. 2000000 1976935 881759660.36

�समकु� सामुदाियक पाक�  िव�तृत अ�ययन िद�ी िव�डस� ए�ड क�सट��सन �ा.�ल. 699995.45 695007 118283490.47

ढोप�खोला, खु��मगाड र कणा�ली निदको ढु�ा, वालुवा र िग�ी उ�खननका लािग
�ार��भक वातावरणीय प�र�ण(IEE)

बुढीन�दा क��ट��सन ए�ड इ��जिनय�र� �ा.ली 1596385 1499510 5648300.00
राज�व �ा� ह�ने

ज�मा ७७९४२५०.३ ७५८६९००.०६

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� नगरपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा
गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

५५ दता� नभई मु�य अिभवृि� कर उठाएकोः 
मु�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ को दफा १५(१) मा मु�य अिभवृि� करमा दता� नभई वीजक जारी गन� नपाउने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले गा�वा िनमा�ण सेवा �ा.ली. काठमाडौ ( �थायी लेखा नं.

६०००६३८९७) लाई मु�य अिभवृि� करमा दता� नभई िन�नानुसार �३७,९७,०००/- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । मु�य अिभवृि� करमा दता� नभई उठाएको मु�य अिभवृि� कर �.४,९४,०११/- असूल
गनु� पन� �

४९४,०११
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�.सं. भौ.नं. िमित िवजक नं. िमित िवजक रकम मु.अ.कर रकम

1. ५१ �कोप कोष ९ २०७७/८/२५ ३१५००० ४०९५०

2. ८ २०७७/८/२५ १९६००० २५४८१

3. १९-२०७७/६/१६ २ २०७७/६/१५ ३४२००० ४४४६०

4. ३ २०७७/६/१५ १९८००० २५७४०

5. १०-२०७७/६/६ १ २०७७/६/५ ९९०००० १२८७००

6. २-२०७७/६/१६ पु�जगत ४ २०७७/६/१५ ८१९००० १०६४७०

7. ५ २०७७/६/१५ ६५७००० ८५४१०

8. २९-२०७७/१०/११ ११ २०७७/१०/११ २८०००० ३६८००

ज�मा ३७९७००० ४९४०११

५६ बे�रतको कर िवजकः 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको ��येक �यि� वा फम�ले कुनै व�तु वा सेवा आपुित� गदा� अनुसुची ५(क) वमो�जमको ढांचामा कर िवजक
जारी गरी पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार फम�लाई भु�ानी गरकोमा सो फम�ह�ले जारी गरेको िवजकमा िन�नानुसार कैिफयत दे�खएको मु�य अिभवृि� कर रकम �. 76,974.3

स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �

७६,९७४.३
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�.सं. भौ.नं. िमित भु�ानी पाउनेको
नाम

�यान नं. िवजक िमित िवजक नं. िवजक रकम समायोजन गनु�पन� मुअकर कर रकम कैिफयत

5-2077/8/28 �य ुिदनेश ट� ेडस� ए�ड स�लायस� 110209443 - 5 70800 9204 िमित उ�ेख नभएको

123-2078/1/20 2077/12/4 - 74160 9640.8

200-2078/3/20 2078/3/7 - 36000 4680 िवजक नं. हातले केरेको

68-2077/11/26 स�तोष ट� ेड ए�ड स�लायस� 301506597 2077/11/23 - 78500 10205 िवजक नं. नभएको

95-2077/12/1१ �कोप 2077/12/5 - 199650 25954.5

३६-२०७७/७/१३ 2077/5/20 - 56000 7280

2077/5/26 - 77000 10010

ज�मा ४५९११० 76974.3

५७ नन फाइलरः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदाताले ��येक कर अब�धको कर सो अबधी समा� भएको िमितले २५ िदन िभ� बुझाउनु पन� उ�ेख छ।काया�लयले िन�नानुसार फम�लाई भु�ानी
गरकोमा सो फम�ह� नन फाईलर रहेको दे�खदा मू�य अिभवृि� कर रकम �. १२३९४३३.३ स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �ः

१,२३९,४३३.३
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�.सं. भौ.नं. िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. िवजक िमित िवजक
नं.

कुल भु�ानी समायोजन गनु�पन� मुअकर कर
रकम

ननफाइलर रहेको
िमित

1. 56-2077/11/7 �शंसा िनमा�ण सेवा ए�ड अड�र
स�लायस�

610639584 2077/11/6 2 514150 59150 2077/5

2. 3 253120 29120 2077/5

3. 72-2077/12/6 2077/12/6 6 292670 33670 2077/5

4. 65-2077/11/25 2077/11/25 4 450877 51870 2077/5

5. 84-2077/12/8 2077/11/26 5 276850 31850 2077/5

6. 127-2078/1/27 2078/1/26 9 972930 111930 2077/5

7. 245-2077/3/24 2078/3/24 15 446651.9 51384.73 2077/5

8. 255-2077/3/26 2078/3/24 13 855710 49222.25 2077/5

9. 254-2077/3/26 2078/3/24 14 2589061.65 148926.84 2077/5

10. 106-2077/12/17 आरभ ट� े िड� �ा�ल 606594756 2077/9/14 27 790050 102706.5 2077/9

11. 2-2077/1/12 सडक
बोड�

�शंसा िनमा�ण सेवा ए�ड अड�र
स�लायस�

610639584 2077/12/16 8 1819300 209300 2077/5

12. 11-2077/3/24 2078/3/24 16 3131864.19 360302.96 2077/5

ज�मा १२३९३२३५ १२३९४३३.३

५८ टु�ा तथा सोझै ख�रदः 
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� सोझै 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 गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िन�नानुसारको िनमा�ण काय� गदा� एउटै कामलाई टु�ा पारी
तथा तोिकएको �समा भ�दा मा�थको रकमको काममा समेत सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको �. ५८,७७,०६७.६ िनयिमत गनु� पन� �.

५,८७७,०६७.६
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�.सं. भौ.नं.िमित योजनाको नाम फम�को नाम भु�ानी यस दफाबाट िनयिमत गनु�
पन� �.

कैिफयत

2-2077/6/16 पादकुा पोखरे मात�डी सडक ख�ड गा�वा िनमा�ण सेवा 925470 819000 िशलब�दी गनु� पन�मा समेत
सोझै742410

56-2077/11/7 �संशा िनमा�ण सेवा ऐ�ड अड�र
स�लायस�

514150 455000 िशलब�दी गनु� पन�मा समेत
सोझै

282240 253120 टु�ा पारी ख�रदः

65-2077/11/25 450870 399000 टु�ा पारी ख�रदः

127-2078/1/27 का�कोट कु� सडक मम�त 972930 861000 िशलब�दी गनु� पन�मा समेत
सोझै

245-2078/3/24 काटेखाना िभडागाउँ कु� सडक िनमा�ण 446651.9 395267.18 टु�ा पारी ख�रदः

244-2078/3/24 च��नाथ िनमा�ण सेवा 437447.3 437447.3 टु�ा पारी ख�रदः

242-2078/3/24 उषा क��ट��सन 453265.6 453265.6 टु�ा पारी ख�रदः

246-2078/3/24 गौरब क��ट��सन 441902.12 441902.12 टु�ा पारी ख�रदः

49-2078/3/24
शसत�

न�दे�वरी कोिटला लाटो व�ती साउने गाउँ
सडक

कैलाश िनमा�ण सेवा 451152.5 451152.5 टु�ा पारी ख�रदः

शु�सल क��ट��सन 452537.46 452537.46 टु�ा पारी ख�रदः

च�� ई��जिनयरी� ए�ड क�स�टे�सी
�ा.ली

458375.46 458375.46 टु�ा पारी ख�रदः

ज�मा ७०२९४०२ ५८७७०६७.६

५९ उपभो�ा सिमितको िवल भरपाईः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िबल, भरपाई� र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो
सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� उ�ेख छ । नगरपा�लकाले ब�ी दे�ख नुरी सडक िनमा�ण गदा� �.612220.24 को काय� स�प� गरी �.5 लाख
भु�ानी गदा� �. 130418.99 को मा� िवल भरपाई पेश गरेकोले नपुग �. 481801.25 को िवल भरपाई पेश गनु� पन� �.



https://nams.oag.gov.np26 of 42

काया�लयको �ितकृया उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४८१८०१.२५ िमित २०७८/०९/२ मा फछय�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ
दसा�इएको हो ।

६० बीमा नगराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा �. १० लाख भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय� गराउदा िनमा�ण �यवसायीले बीमा गराउनु पन� उ�ेख छ । िन�नानुसारको योजना स�प� गदा� बीमा
िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत बीमा गराएको दे�खएन। िनयमावली भएको �यव�थाको पालना गरीनु पद�छ ।

�.सं. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम लागत अनुमान भु�ानी �.

1 काटेखाना कु� सडक िनमा�ण �संशा िनमा�ण सेवा ऐ�ड अड�र स�लायस� 3001733.5 2594062.36

2 न�दे�वरी कोिटला साउने गाँउ सडक �स.आई.क��ट��सन 1995969.77 964621.43

3 को��ट बजार ढल िनकास िदनेश िनमा�ण सेवा तथा अडर स�लायस� क��ट��सन 13315329.77 5783507.56

६१ फरक योजनामा खच�ः 
शसत� अनुदान तोिकएको शत� तथा काय��ममा मा� खच� ग�रनु पद�छ । नगरपा�लकाले िन�नानुसार तोिकएको भ�दा फरक काममा खच� गरी �. २२८५६६१.१७ भु�ानी गरेको रकम िनयिमत गनु� पन� �.

�.सं. भौ नं. िमित तोिकएको योजना खच� लेखेको योजना फम� भु�ानी �.

1 50-
2078/3/24

माग र �गतीको आधारमा आधारभुत �वा��य के��
भवन िनमा�ण

न�दे�वरी कोिटला साउने गाउँ सडक मे�सनरी
वाल िनमा�ण

एल िव क��ट��सन 454829.52

2 15-
2078/3/24

को��टबजार ढल िनकास चुिक�ख रोड हाड� रक किट� च�� ई��जिनयरी� ए�ड क�स�टे�सी �ा.ली 450268.84

3 14-
2078/3/24

एयरपोट� जाने बाटो ढलान िदपसन क��ट��सन 469813.09

4 13-
2078/3/24

�ाथिमक �वा��य के�� जाने बाटो ढलान िदनेश िनमा�ण सेवा तथा अडर स�लायस�
क��ट� �सन

465222.36

5 12-
2078/3/24

ला��टन बजार दे�ख नगरपा�लका जाने बाटो
ढलान

च��नाथ िनमा�ण सेवा 445527.36

ज�मा २२८५६६१.१७

२,२८५,६६१.१७

६२ काय� स�प� �ितवेदनः- 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ (२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन
तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको
पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

६३ साव�जिनक परी�णः- 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ।

६४ स�टवेयर ख�रदः- 
नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन�
सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । �थानीय
तहले �ज�सी �यव�थापन स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी �. ९,७२,७०४/- खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स��ेयर �वीकृित
�लई �योग गनु�पद�छ ।

६५ गुण�तर परी�णः- 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको
िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने कुनै पिन सामानको गुण�तर परी�ण गरेको
पाइएन ।

६६ समानीकरण चालुतफ� ः 
�माण कागजात बेगर भु�ानीः �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ (२) अनुसार �वीकृत काय��म अनुसारको रकम खच� गनु�पूव� खच�को अ��तयारी िदनेले खच�को यथे� �माणका
आधारमा मा� खच�को �वीकृती िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानीह� कैिफयतमा उि��खत �माण बेगर भु�ानी िदएको दे�खयो । अतः बजेट खच� गदा� खच�का यथे� �माणका
आधारमा मा� भु�ानी िदई अनाव� यक खच� िनय��ण गनु� पद�छ ।
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भौ.नं.र िमित नाम िववरण खच� रकम �. कैिफयत

नगरपा�लका, चालु

४÷०७७।५।३१ इ�धन तथा मम�त इ�धन पदा�धकारी तथा सवारी मम�त खच� १००७०० सवारी लगबुक तथा मम�त स�भार अिभलेख िकताब नरहेको ।

स�ीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म, चालुः

१३÷०७७।७।
१३

ऋिषदेव �ा.िव.,पा�डुसैन िव�ालयलाई स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन भ�ा १०००००० पा�लकाको चौमा�सक अनुगमन पेश गन� स�झौता भएकोमा सो
नभएको ।

२३÷०७७।७।
२६

सामा�जक सुर�ा अिभमूखीकरण काय��म प�� जकरण
दता�

१७५८४२ काय��म काय� योजना नभएको।

५७÷०७७।१०।
११

गुनासो सुनुवाई स�ब�धी अिभमुखीकरण आयोजना
तालीम

१००००० �ितवेदन संल� नरहेको ।

६६÷०७७।११।
२

िविभ� न �वा��य सं�था �यानो झोला ३५००१७.५० िवतरण गरेको भरपाई पेश नभएको ।

६८÷०७७।११।
७

पा�डुसैन �वा��य चौक� मातृ िशशु काय��म ६००००० सेवा स�ब�धी भरपाई पेश नभएको ।

९०÷०७७।१२।
२७

MEDPA गरीबी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास ता�लम १६५६०० काय�प� पेश नभएको ।

९४÷०७८।१।
१२

पो�माट�म २० वटाको �.१००० को दरले २०००० पो�माट�म खु�ने कागजात पेश नभएको ।

९४।०७८।१।
१२

६८ िदनको �.१३४६ को �ित िदनको दरले भु�ानी
भएको ।

९१५२८ हा�जरी िववरण पेश नभएको।

१२६।०७८।३।
६

सुनौलो हजार िदन काय��म २०५१४० काय��ममा भएको िवतरण भरपाई तथा पा�लकाको अनुगमन
�ितवेदन नभएको ।

१३२।०७८।३।
८

गितमान आयवु�द फाम�सी,
धनगढी

िबिभ� न आयवु�िदक सामा�ी ४०८६४८ सामा�ी बुझेको भरपाई नरहेको ।



https://nams.oag.gov.np29 of 42

१५६।०७८।३।
२१

एडभा�स सीप िवकास तालीम ४८०००० ता�लमको काय� योजना नभएको ।

१५७।०७८।३।
२१

कृिष उ�पादन पकेट काय��म १५००००० काय��मको लागत अनुमान तथा काय� योजना नभएको ।

१४०।०७८।३।
१२

िबिभ� न िव�ालय िव�ालय सुधार योजना समेत २३५००५० पा�लकाबाट अनुदान िनकास भई अनुगमन भएको �ितवेदन संल�
नरहेको ।

१६१।०७८।३।
२२

पशुपं�ीज�य उ�पादन, उपयोग तथा �शोधन तालीम १२७७५० तालीमको काय� योजना नभएको ।

१६२।०७८।३।
२२

बाल �लब सचेतना काय��म ८८२०० काय��मको काय� योजना नभएको ।

पोषण स�ब�धी सचेतना ९०२०० काय��मको काय� योजना नभएको ।

सरसफाई काय��म ८२१४५ काय��मको काय� योजना नभएको ।

१६८।०७८।३।
२४

िविवध काय��म १०२६५७५ काय��मको काय� योजना नभएको ।

१७३।०७८।३।
२४

पटके िवकास काय��म १२००००० काय��मको काय� योजना नभएको ।

�कोप �यव�थापन कोष, चालुः

४।०७७।५।३१ बाढी पिहरोलाई राहत तथा पुनःिनमा�ण ८९९१०० राहत िवतरणको पु�याई, �ितवेदन तथा फोटोह� नभएको ।

६७ टु�ा पारी ख�रदः 
साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले देहाय बमो�जमको सामा�ीह� टु�े ख�रद गरी ऐनको
�यव�था िवपरीत पटक पटक एकै �कारका सामा�ी टु�ा पारी फरक फरक फम�सँग ख�रद काय� गरेको दे�खएको छ । यसरी ख�रद गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ।
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गो.भौ.नं.िमित आपूत�कको नाम िववरण प�रमाण दर �याट सिहत भु�ानी रकम

नगरपा�लका,चालु

३५-077/७/२४ �यू �लोबल क��यटुर �यापटप १ १४१३५० १४१३५०

६५÷०७७।८।२४ उ�तारा ट� ेड स�लायस� डेल �यापटप २ १०५९९९.६५ २११९९९.३

�यापटप १ १३९९९९.०९ १३९९९९.०९

एसर �यापटप १ १२५९९९.५२ १२५९९९.५२

९७-077/९/२० इ�टेल क��यटुर से�टर, धनगढी �यापटप ३ ९५९४० २८७८२०

ि��टर १ ४५६३० ४५६३०

डे�कटप १ ८४२४० ८४२४०

१४२-077/१०/२५ माइ�ो�लस �ा.�ल. �यापटप १ १७२८०० १७२८००

�यानन ि��टर १ २५००० २५०००

स�ीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म, चालुः

३२-077/८/२४ इ�टेल क��यटुर से�टर �यापटप १ ११३८९३.८० ११३८९३.८०

ि��टर १ १७३६०.१८ १९६४६.०२

�कोप �यव�थापन कोष, चालुः

१११-07८/३/२२ इमे�ज� ट� े िड� क�सन� ि��टर १ ३०००० ३००००

ज�मा 1398378

६८ सोझै खरीदः 
साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम खरीद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी खरीद गन� नह�ने �यव�था छ । ऐनको �यव�था िबपरीत यस वष� पा�लकाबाट �ित�पधा� बेगर
सोझै खरीद गरेको पाइयो । �ित�पधा� नगरी सोझो ख�रद गन� काय� िनय��ण ह�नु पद�छ ।
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गो.भौ.नं.िमित खरीद गरेको फम� सामानको िववरण मू.अ.कर सिहतको रकम �.

२२÷०७७।७।१३ �यू ि�वेणी पु�तक सदन काया�लय सामा�ी ३०२८४०

६२÷०७७।८।२४ बै�णबी इ�टर�ाइजेज काया�लय सामा�ी र क��यटुर तथा काट�ज समेत ६४४८६०

१०२÷०७७।९।२२ जे.पी.क��यटुर ए�ड �टेशनरी से�टर काया�लय सामा�ी काट�ज समेत ९८२५०

३२१÷०७८।३।१५ जग� नाथ छापाखाना काया�लय सामा�ी ४३१७७०

ज�मा १४७७७२०

६९ मह�ी भ�ाः 
करारको कम�चारीलाई िनण�य र करार स�झौतामा तोिकएको सेवा सुिबधा भ�दा बढी सुिबधा भु�ानी गन� िम�द�न् । पा�लकाले यक�न र ठोस आधार �माणबाट मा� मह�ी भ�ा िदनु पन�मा आ.व. २०७५।
०७६ को काय�पा�लकाको िनण�यलाई आधार मानी आ.व. २०७७।०७८ मा पिन करारका कम�चारीलाई मह�ी भ�ा िदने िनर�तरता भनी पा�लकाले देहायका �. २००० को दरले �ित मिहना भु�ानी
गरेको पाइयो । आ.व. २०७७।०७८ को िनण�यमा उ�ेख नभएको भु�ानी भएको मह�ी भ�ा �. १६२०००० भु�ानी गरेको दे�खएको छ । करार सेवामा कम�चारी भना� गदा� ��येक वष� स�झौता ग�रनु
पद�छ ।
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�.सं. कम�चारी सं�या िववरण दर मिहना ज�मा

नगरपा�लका,चालु

१ ४० िविभ� न पदका करार ४० जना २००० १२ ९६००००

२ १५ िबिभ� न अ.हे.व., अ.न.मी., का.स. तथा �वीपर पदका १५ जना कम�चारी २००० १२ ३६००००

३ १ जनक बहादरु बोहरा (का.स.) २००० १२ २४०००

स�ीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म, चालु

४ ५ �वा��यतफ� का िबिभ� न अ.हे.व.र का.स. पदका ५ जना कम�चारी २००० १२ १२००००

५ २ आयवु�दतफ� का िबिभ� न पदका २ जना कम�चारी २००० १२ ४८०००

६ २ सहजकता� २ जना चोथौ तहका २००० १२ ४८०००

७ ३ ना.�.स.�ािव�धक ३ जना २००० ६ ३६०००

८ २ करारका २ जना सहजकता� २००० १२ २४०००

ज�मा १६२००००

७० करार कम�चारीलाई भ�ा भु�ानीः 
करारको कम�चारीलाई िनण�य वा करार स�झौतामा तोिकएको सेवा सुिबधा भ�दा बढी सुिबधा भु�ानी गन� िम�द�न् । नगरपा�लकाले करारमा काय�रत कम�चारीलाई स�झौतामा मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा
भु�ानी गन� उ�ेख नभए पिन नगरसभाले िनण�य गरी िन�नानुसार करारमा काय�रत कम�चारीलाई मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । स�झौतामा उ�ेख नभएतापिन सभाले िनण�यगरी
भु�ानी गरेको मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा �. 165720 लाई िनयिमत गनु� पन� �.

�.सं. कम�चारी िववरण दर ज�मा भ�ा �.

१ उपे��राज रे�मी आ.व.2077/78 को �थानीय भ�ा �.११८१० र मह�ी भ�ा �. २००० का दरले 165720

काया�लयको �ितकृया उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १६५७२०.० िमित २०७८/०९/२ मा फछय�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दसा�इएको
हो ।

७१ नगर िश�कः 
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�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) बमो�जम �थानीय तहलाई िदएको िश�ा स�ब�धी अ�धकारमा नगरपा�लकालाई िव�ालयमा दरब�दी �सज�ना गन� तथा िश�क िनय�ु� गन�
अ�धकार िदएको दे�खद�न । नगरपा�लकाले िबिभ� न िव�ालयमा आफ�  दरब�दी �सज�ना गरी 49 जना नगर िश�क र 14 जना नगर ई�सिड िनय�ु गरी नगरपा�लका चालु िशष�कबाट ज�मा �. 1,35,००,०००
खच� लेखेको छ । तसथ�, िनयमको पालना ह�नु पद�छ ।

७२ �ित�लिपको आधारमा भु�ानीः 
११६।०७७।१०।२, �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ (३) मा खच� गदा� खच�को बील भरपाई सिहत लेखा रा� नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले सवारी साधन मम�त खच� बापत
बालाजु अटो वक� स �ा.�ल.सँग �ित�लिपको आधारमा �. ६६७६२.८४ भु�ानी गरेकोमा स� कल बील भरपाई पेश ह�नुपन� �.

६६,७६२.८४

७३ सामा�ी ख�रदः 
१५९।२०७७।११।६, साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ (१) (ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी पाँच लाख �पैयाँ भ�दा बढी रकमको एकै �यि�, फम�, क�पनी
वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नसिकने उ�ेख छ । यस पा�लकाले िमित २०७७।११।६ मा गजानन काठ फिन�चर उ�ोगबाट िव.नं. 13 बाट �. 472622.50 र िव.नं. 87 बाट �. 341260 गरी ज�मा �.

८१३८८२.५ बराबरको फिन�चर ख�रद गरेको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था िवपरीतको काय� िनयम स�मत नभएको �.

८१३,८८२.५

७४ स�टवेयरको लागत अनुमानः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 5 बमो�जम एक लाख �पैया भ�दा मा�थको ख�रद काय� गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले (सूचना �णाली) योजना �यव�थापन �णाली
स�टवेयर एक तथा एप�लकेशन स�टवेयर एक गरी दईुवटा स�टवेयर ख�रद गरे बापत �. ९१८२०४ भु�ानी गरेकोमा सो को लागत अनुमान तयार पारेको छैन्। लागत अनुमान िबना भु�ानी भएको काय�
िनय��ण ह�नु पद�छ ।

भौ.नं.र िमित िववरण भु�ानी रकम �.

१९७।०७७।१२।१२ (सूचना �णाली) योजना �यव�थापन �णाली स�टवेयर ४२००००

३५२।०७८।३।२२ एप�लकेशन स�टवेयर ४९८२०४

ज�मा ९१८२०४

७५ िव�ालय अनुगमन तथा बैठक भ�ाः 
२६५।०७८।१।२८, सुदरूप�� चम �देशले जारी गरेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिबधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १२ बमो�जम यस ऐनमा उ�ेख गरेको सुिबधा भ�दा बढी सुिबधा
�लन नपाउने �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाका पदा�धकारीह� समेतले पा�लकाको िबिभ� न िव�ालयह�को अनुगमन गरे बापत कर क�ी पिछ भु�ानी भएको भ�ा �. ७०१२५ तथा बैठक बसे बापत
कर कि� पिछ खच� लेखेको भ�ा �. ३१४५० गरी ज�मा अनुगमन तथा बैठक भ�ा स�ब��धतबाट असूल ह�नुपन� �.

३१,४५०

७६ शीष�क फरक पारी खच�ः 
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ (२) अनुसार शशत� अनुदान �ा� गदा� नेपाल सरकारले योजना काया��वयन गन� स�ब�धमा आव� यक शत� तो�न स�नेछ र स�ब��धत �देश तथा
�थानीय तहले �य�तो शत�को पालना गनु�पन� �यव�था छ । �यसै गरी बजेट शीष�क अनुसार खच� लेखा�न गनु� पद�छ । पा�लकाले सश�त चालुतफ� को तलब �.५३१७१४.३९ खच� देहाय बमो�जम

५३१,७१४.३९
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नगरपा�लका चालुबाट गरेको पाइयो । अतः उ� खच� रकम िनयिमत गनु�पन� �.

भौ.नं.र िमित िववरण रकम

२९८।०७८।३।७ आषाढ मिहनाको नपुग तलब करारका २८ जना कम�चारीह�को ५३१७१४.३९

ज�मा ५३१७१४.३९

७७ अित�र� समय बापत भु�ानीः 
अित�र� सेवा गरे बापत �वा��यका कम�चारीह�लाई िडउटी रो�रको आधारमा देहाय बमो�जम खच� भएको छ । यसरी खच� ले� दा अित�र� समयमा कामकाज गरेको िड�जटल हा�जरी �मािणत गरेर मा�
य�तो खच� ले� नुपद�छ ।

गो.भौ.नं.र िमित िववरण खच� रकम �.

नगरपा�लका, चालुः

३५५।०७८।३।२२ िडउटी रो�र (अित�र� समय काम गरे बापत) २०४५९२

स�ीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म, चालुः

५४।०७७।१०।७ िडउटी रो�र (अित�र� समय काम गरे बापत) ९१५२८

१४७।०७८।३।१८ �वा��यतफ� का न�स�� समूहको कम�चारीह�ले अित�र� समयमा काम गरे बापत २४४३१०

१५०।०७८।३।१८ नाइट िडउटी खाजा भ�ा १०९५००

१५१।०७८।३।१८ �वा��यतफ� का कम�चारीह�ले रातीको समयमा नाइट िडउटी गरे बापत ५४७५०

ज�मा ७०४६८०

७८ �मण खच� : 
सुदरुप��चम �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
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• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच�
भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण
आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

७९ �मण अिभलेख एवं �ितबेदनः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� बापत दिैनक �मण भ�ाको २५ �ितशत रकम
िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत पा�लकाले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ ।
पा�लकाका िबिभ� कम�चारीले िबिभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण बील अनुसार बजेट खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन् । एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा
मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन गएर फक� न स�ने �थान समेतको दिैनक �मण भ�ा �. ४८३६९५ भु�ानी गरेको
िनयिमत दे�खएन । िनयमावलीमा उ�ेख भए बमो�जम �मण �ितबेदन राखेर मा� �मण खच� ले� ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

८० घर भाडाः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९४ (१) अनुसार �ेि�य र �ज�ा �तरको साव�जिनक िनकायको हकमा �य�तो िनकाय र �ज�ा �शासन काया�लय �ज�ा िवकास सिमित र को. ले. िन. का.
को सूचना पाटीमा क��तमा ७ िदनको अव�धको सूचना टाँस गरी भाडाको ��ताव माग गनु� पन� र उपिनयम ४ अनुसारको घर भाडा िनधा�रण सिमितले तय गरेको दर रेटको आधारमा घर भाडा भु�ानी
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िबिभ� वडा काया�लय लगायत अ�य काय�का लागी घरभाडा बापत �. १५०२५००। भु�ानी गरेको दे�खयो । घर भाडामा �लदा घर भाडा िनधा�रण सिमितले तय गरेको दर
रेटको आधारमा मा� �लनु पद�छ ।

८१ लगत इ�मेट तथा �पे�सिफकेसन बेगर ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को िनयम ४(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले मालसामान िनमा�ण काय� वा सेवा ख�रद गनु� अिघ �यस स�ब��ध �पे�सिफकेसन योजना न�सा िडजाइन िवषेश आव�यकता
वा अ�य िववरणह� तयार गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष�को अ�तमा िबिभ� �वा��य साम�ीह� वा�सङ मे�सन इ�स�ज मे�सन पेसे�ट मिनटर र एनालाइजर लगायतका साम�ीह� �.

१२,५१,७०७। मा ख�रद गरेको दे�खयो । यसरी ख�रद गनु� पूव� लगत इ�मेट उ� साम�ीह�को �पे�सिफकेसन बेगर नै ख�रद गरेको दे�खएकोले यसरी िनयम िवपरीत ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम
अिनयिमत दे�खएको �.

१,२५१,७०७

८२ खच�को �माणः 
भौ.नं. ७७।२०७७।१२।६, �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ (8) अनुसार कुनै रकमको भु�ानी गदा� रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ। नगरपा�लका �े�िभ�का
सामुदाियक िव�यालयह�मा क�ा ६ दे�ख १२ स�मका अ�ययनरत छा�ाह�का लािग िनःशु�क सेनेटरी �याड �यव�थापन काय��मका लािग उ� साम�ी िवतरण गन� पा�लकाले यस वष� २८०२३ थान
�ित �याकेट �. ६० का दरले ख�रद गरी मु. अ. कर समेत �. १८९९९५९। िगता��वनी फमा��यिुटक�सलाई भु�ानी गरेको छ । उ� साम�ीह� िबिभ� १४ वटा िव�ालयह�लाई ह�ता�तरण फाराम
बेगर नै �कुलले बुझेको भपा�इको आधारमा खच� लेखेको छ । ख�रद ग�रएका २८०२३ �याकेट म�ये १७००० �याकेट मा� िवतरण गरेको भपा�इ पेश ह�न आएकोले ह�ता�तरण फाराम सिहत वाँक�
११०२३ को �ित �याकेट �. ६० का दरले ह�ने �. ६६१३८०।को िवतरण गरेको भपा�इ पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

काया�लयको �ितकृया उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६६१३८०.० िमित २०७८/०९/२ मा फछय�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दसा�इएको
हो ।
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८३ �वयंसेवक भ�ा 
भौ.नं. १२१।२०७८।३।२७, �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ (8) अनुसार कुनै रकमको भु�ानी गदा� रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ। पा�लकाले लकडाउनको
समयमा ७५ िदनस�म �वयंसेवकको भूिमका िनवा�ह गरे बापत ४ जनालाई पा�र�िमक �. १५००००। भु�ानी गरेकोमा सो खच� ले�न पाउने आधार पेश गन� अ�यथा उ� रकम दा�खला गनु� पन� दे�खएको
�

१५०,०००

८४ ढुवानी खच�ः 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को िनयम ३७ (8) अनुसार कुनै रकमको भु�ानी गदा� रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले संघीय सशत� चालु काय��मवाट िबिभ�
औषधी लगायत उपकरणह� ख�रद गरी कमलाइ�टरनेशनल वागे�वरीलाइ �. ५५५४२९।र िड.िव. मेिड�सन से�टर धनगढीलाई �.२४९७३। समेत �. ५८०४०२।भु�ानी गरेकोमा यसका अित�र�
िहमा�लका काग� सेवालाई �. २८५१६२।समेत भु�ानी गरेको छ । यसरी औषधी तथा औषधीज�य उपकरणह�मा ग�रने खच� वाहेक ढुवानी भाडा समेत समावेश गरी बीलको आधारमा खच� लेखेको
दे�खएकोले उ� ढुवानी बापत भु�ानी गरेको �. २८५१६२।अिनयिमत दे�खएको �.

२८५,१६२

८५ सामा�जक सुर�ातफ� ः
सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासाः – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण
गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको
ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै चौमा�सकमा एकै �यि�को नाममा दोहोरो िनकासा ह�ने गरी दोहोरो खच� लेखेको, मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा
नगरी बढी खच� गरेका छन । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्

८५.१ सामा�जक सुर�ा स�चालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नामदता� र निवकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण ��येक
�थािनय तहले फा�गुण मसा�तिभ� िवभागले स�चालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली एम. आई. एस.मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु� पन�मा सो गरेको
पाइएन । काय�िव�धको पालना ग�रनु पद�छ ।

८५.२ व�क माफ� त् भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा स�चालन काय�िव�ध, २०७५ को १६ (घ) ब�िक� �णाली माफ� त् सामा�जक सुर�ा िवतरणमा नगई सकेको �थानीय
तहको हकमा स�ब��धत वडा सिमितको रोहवरमा भ�ा रकम िवतरण गनु� पन� �यव�था छ । गाउंपा�लकाले यो वष� सव ैवडाको विैकंग �णाली माफ� त् सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको दे�खएन । विैकं� �णाली माफ� त् सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण ग�रनु पद�छ ।

८५.३ लाभ�ाहीको नाम निवकरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७२ को दफा ७ को उपदफा (१) मा भ�ा �ा� ग�ररहेका सव ै �कारका
लाभ�ाहीह�ले आगामी आ.व.मा पिन भ�ा �लनका लािग तोिकएको ढाँचामा सो काय�िव�धको दफा ६ मा उ�े�खत समयाव�ध िभ� स�व��धत गाउँपा�लका वा
नगरपा�लकामा दरखा�त िदनु पन� �यव�था छ । सो काय�िव�धको उपदफा (२) मा यसरी निवकरण नगन� लाभ�ाहीले पिछ�ो आ.व.मा भ�ा नपाउने समेत उ�ेख
गरेकोमा यस नगरपा�लकाले सोको प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

८५.४ िवत�रत भ�ा जसले पाउनु पन� हो सोही �यि�ले नबु�झ अ�य �यि�ले बुझेकोमा समेत भ�ा भु�ानी ग�रएको छ । जसले गदा� स�ब��धत �यि�ले पाए नपाएको
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यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा पा�लकाले नै छानबीन गरी यिकन गनु� पद�छ । उदाहरणाथ� िन�नानुसार समावेश ग�रएको छ ।

प. प. नं. पाउनु पन�को नाम बु�ने �यि� िवत�रत भ�ा �.

२००२०३१००१७९९ अषाढी साक� र�न १२०००

२००५०२०४००९१४ कला साक� र�न १२०००

२००५०७१००३७५७ काित�क वोहोरा रिव�� १२०००

१९९७१२३१०३७७८ का�चे रोकाया टेक १२०००

१९९७०३१४००४८५ गोरख रोकाया रिव�� १२०००

२००५०२२००१५६१ लेड िगरी नखु�ने ह�ते १२०००

२००५०५२३०००७३ आउका साक� ल�मी साक� १२०००

१९९९०७१६००२७६ गोरे भ�डारी माया भ�डारी १२०००

१९९२०२१८००४०१ जंगसुर साक� च�वहादरु काक� १२०००

२००७०१०४०४०३९ जयकला काक� मानवहादरु १२०००

८५.५ उपरो� वाहेक अ�य वडाह�मा समेत यस �कारको अव�था िव�यमान रहन स�ने दे�खएकोले पा�लकाले नै छानिवन गरी असूल गनु� पद�छ । सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरणको वािष�क िववरण �मािणत गरी रा�ने गरेको दे�खएन । दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा वडा अनुसारको िनकासा तथा खच� िववरण माग ग�रएकोमा अिभलेख
नराखेको कारण उपल�ध नगराइ एकमु� िनकासा तथा खच�को िववरण पेशह�न आएकोले ब�कले पेश गरेको िववरणलाइ आधार मािन परी�ण ग�रएको छ । मुलदता�
िकताव पेश ह�न नआएको एवं पेश गरीएको लगत �मािणत गरीएको छैन ज�ले गदा� िवत�रत भ�ावापत भएको खच�को अिभलेख यथाथ� परक छ भ�े अव�था रहेन
। यसतफ�  नगरपा�लकाले नै यक�न ग�र छानबीन ग�रनु पद�छ ।

८६ िवपद ्�यव�थापनः 
सिमित गठनः- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको सिमित गठन गरेको र सिमित गठन भए तापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकए बमो�जम
सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनु पद�छ ।
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८७ काय� योजनाः 
ि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 ९८० मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको
काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद काय�कारी र �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�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 र
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 काय��म सिहतको काय�योजना तयारी
गरी लागू गन� र गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु� र गराउनु पद�छ ।

८८ िवपद ्�यव�थापन कोषः 
ि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 तोिकए बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को �. १५२४७२१.७० मौ�दात रहेकोमा �. १४५००००० आ�दानी भई �.

१४९०७२१६.८८ खच� गरी �. १११७५०४.८२ बाँक� रहेको दे�ख�छ । आ�नै काय�िव�ध बनाई यो वष� खच� गरेकोमा ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८९ िप.�स.आर.�योगशालाः 
�ज�ा �शासन काया�लय,बाजुराको च.नं.3388 िमित 2078/2/9 को प� बमो�जम िमित 2078/2/6 को सम�वय बैठकबाट �ज�ामा िप.�स.आर. �योगशाला स� चालन गन� �ज�ा �तरमा एउटा कोषको
�थापना गन� र उ� कोषमा सव ै�थानीय तहले �.10 लाख म�ये क��तमा 60 �ितशत ६ लाख रकम जे� १५ गते िभ� र बाँक� ४० �ितशत ४ लाख रकम 2078 भा� मसा�त िभ� �ज�ा िवपद
�यव�थापन सिमितको खातामा ज�मा गन� िनण�यको आधारमा यस पा�लकाले �.6 लाख िमित 2078/3 /10 गते �ज�ा िवपद �यव�थापन सिमितको खातामा ज�मा ह�ने गरी रकम पठाएको छ । �ज�ा
�शासन काया�लयको िनण�य बमो�जम �ज�ामा लेखापरी�ण अव�ध 2078 आ�� वन १५ गते स�म िप.�स.आर. �योगशाला स� चालनमा आएको छैन्। पा�लकाबाट पठाएको रकम �ज�ा �शासन काया�लय
अ�तरगत िविवध खातामा रिह रहेको छ। �ज�ामा िप.�स.आर. �योगशाला स� चालनमा नआएको ख�डमा उ� रकम िफता� गनु�पन� �.

६००,०००

९० वािष�क �ितवेदनः– 

ि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 ।

९१ २०७९-१-२७ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः
�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन�
�यव�था छ ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
: 
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको र अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�, गराउनु
र अिभलेख रा� नु पद�छ ।

९२ कोिभड १९ तफ� ः
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कोरोना कोषबाट �वा��य साम�ी लगायत आव�यक �वा��य साम�ी ख�रद गन� रकम �. २० लाख उपल�ध गराइ �ाथिमक �वा��यके�� को�टीले �वा��य साम�ी ख�रद गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

९२.१ वा�सगं मे�सन १ को �. २ लाखमा ख�रद गरी ह�ता�तरण गरेकोमा उ� सामान �योगमा नआइ थ��कएको अव�थामा रहेको छ ।

९२.२ एनालाइजर मु�य �. २ लाख ७५ हजार इ�स�ज मेिशन मु�य �. २ लाख ५० हजार लगायतका पेसे�ट मिनटर अटो�लेभ मे�सन आदी ख�रद गरेकोमा सोको लागत
अनुमान तयार नग�र �पे�सिफकेशन समेत तयार नगरी आ�थ�क वष�को अ�यमा आइ ख�रद ग�रनुले तोिकएको काममा वजेट खच� नग�रनुले सिह सदपुयोग भएको छ
भ�े अव�था रहेन ।

९३ पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क वष�को अ�तमा बाँिक रहको देहाय बमो�जमको पे�क� �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७५ िनयम ७४ तथा साव�जिनक ख�रद िनयमवली, २०६४ को िनयम ११३(५) बमो�जम असूल
फ�य�ट गनु�पद�छ ।

�.सं. िशष�क पे�क� �लने �य�� फम� िववरण रकम �

1. पु�जगत थोद�ु एच िट �स जेिभ नगरपा�लका भवन 5075731.18

2. �शंसा िनमा�ण सेवा का�कोट कु� सडक 150000

3. के एन के ई��जिनयरी� वन तथा वातावरण संर�ण 248000

4. क�यिुनिट �रसोट� �यानेजमे�ट �ा.ली. सेवा र परामश� खच� 550000

ज�मा 6023731.18

९४ आ�त�रक लेखापरी�णः
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२)मा ले �थानीय तहले कानून बमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले सबै �कारको आय र
�ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई �ितबेदन ले�खएका �यहोरा अ��तम लेखापरी�ण अगाव ैफछय�ट गराई अ��तम लेखापरी�णको लािग �े�ता पेश गनु� पन�मा काया�लयले ब.उ.िश.नं.33650114,

336001023, 365001043र 314010123 को मा� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट आ�तरीक लेखापरी�ण गरेको दे�ख�छ । आ�तरीक लेखापरी�णबाट कायम िन�नानुसारको बे�जु अ��तम लेखापरी�णको अव�ध
स�म असूल फ�य�ट नगरीएको ले असूल प�य�ट गनु� पद�छः ।
: 
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९, ५६ र 57 मा बील भरपाईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था छ ।
क��ट�जे�सी खच� बाट कुलबहादरु थापालाई सवारी मम�त वापत �. 1,55,000 भु�ानी गदा� �.1,12,000/- मा� िवल भरपाई संल� गरेकोले बाँिक �. ४३,०००/- को िवल भरपाई पेश गरी िनयिमत गनु� पन�
�.

४३,०००
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९५ अनुगमन तथा स�परी�णः– 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको
ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू िन�नानुसार रहेको छ ।

। (�.हजारमा)
गत वष�स�मको बे�जू

(A)
यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जू

(B)
गत बष�स�मको बाँक� बे�जू

(C=A-B)

११९१९७ ० ११९१९७

यस वष� नगरपा�लकाले िन�नानुसारको बे�जू स�परी�णको लािग पेश गरेको छ ।
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�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं वे�जूको संि�� �यहोरा फ�य�ट को आधार स�परी�ण

१ 2075/76 64 �शासिकय भवन पे�क� थोद�ु एच िट
�स जेिभ को �. 1,30,00,000।-

�.७९,२४,२६८.८२को पे�क�
फ�य�ट गरेको भौचर, रिन� िवल र
�याट िवलको पेश ।

७९२४२६८.८२

64 सामुदाियक �वा��य ईकाई के��
नौलाकोट र कोिटलाको पे�क�
�.24,00,000/-

�. 24,00,000/- को पे�क� फ�य�ट
गरेको भौचर, रिन� िवल र �माण
िवलको पेश ।

2400000

2074/75
75/76

31,37,39(७४/७५)

45(७४/७�)

नपाउने भ�ा िवतरण गरेको असूल
गनु� पन� �.1,58,701/-

कृ�ण �साद जैसी �.4723

गंगाबहादरु शाही �.18451

देउमा धामी �. 8886

जनकला िगरी �.18451

िवर बहादरु बोहोरा �.18451

नरपता बोहोरा �.18451

माया ितिम�सेना �.8285

जसे लोहार �.18724

केशबराज िगरी �.9014

लोके�� �साद जैसी �.7862

शा�ता रे�मी �.18451

�िमला िव� �.8952

ज�मा �. 1,58,701/- बे�जू दा�खला
भएको भौचर पेश ।

158701

ज�मा 10482969.82

९६ अ�ाव�धक बे�जूः 
यस पा�लकाको २०७7।७8 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

(�.हजारमा)
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गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) स�परी�णबाट कायम बे�जू(D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

११९१९७ ० ३११७७ 0 १५०३७४


