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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हचने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गचणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमचख उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शचर्द्िा, प्रर्तलि कानचनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजचामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनचा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररर्ालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सचधारका लातग सचझाव प्रदान गरी सचशासन प्रवर्द्ानमा टेवा प चर् र्ाउनच 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा 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 छचट ददएको, बक्र्ौिा 
असचलीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनचशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्ा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनचमोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खर्ा गरेको, खररद कानचन र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खर्ा गरेको, बर्ि अनचदान 
र्फिाा नगरेको, अनचत्पादक िथा र्विरणमचखी खर्ाको बाहचल्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टचके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनचमान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजचटेको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनचरूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजचामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजचामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

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

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

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

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



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

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

 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नपेाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सचदूरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

र्.नं. ३२२                                                                                     तमतिाः २०७९।३।१२ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री नगर प्रमचखज्रू्, 

महाकाली नगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दार् चाला ।  
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रर्तलि कानचन बमोर्जम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्र्रण गदाछ ।   
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रू. ७ करोड ७३ लाख ७७ हजार बेरुजच देर्खएको छ । सोमध्रे् तमति २०७८।७।२२, तमति २०७९।२।६ र ऐ. 

१० मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रु. २ करोड ४ लाख ४५ हजार फस्र्ौट भई असचल गनचापने रु. ५ लाख ८९ हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनचापने रु. ५ करोड १० लाख ८ हजार, तनर्तमि गनचापने रु. २५ लाख ४८ हजार िथा पेश् की रु. २७ लाख ८८ हजार बाँकी बेरुजच 
रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्म रु. ८ करोड ३७ लाख ९४ हजार बेरुजच बाकँी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजच समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजच रु. १४ करोड ७ लाख २६ हजार रहेको छ । र्स 
पातलकाको बेरुजच वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असचली लक्ष्र् अनचसार नभएको, कमार्ारीको दरबन्दी 
अनचसार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनचदानको पर्ााि अनचगमन नभएको, र्विरणमचखी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, बैङ्क र्हसाब तमलान नगरेको, अबण्डा बजेट रहेको, लेखापरीक्षण 
सतमतिको गठन, जर्टल कार्ामा उपभोक्ताको सहभातगिा लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट 
सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ ।   

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रर्तलि कानचन 
बमोर्जम सही र र्थाथा हचने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिू रूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । महाकाली नगर 
कार्ापातलका, महाकाली नगर प्रमचख र प्रमचख प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनचगमनका लातग र्जम्मेवार रहेका 
छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

महाकाली नगरपातलका, दार् चाला  
 

बेरुजच बतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुजच प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुजच 
बेरुजच 

असचल 
गनचापने 

तनर्तमि गनचापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

७३ ४४ ७७३७७ ० ७ २०४४५ ७३ ३७ ५६९३२ ५८९ २५४८ ५१००८ ० ० ५३५५६ २७८८ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजच र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

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

बेरुजच 
र्ो वषाको बेरुजच कच ल बेरुजच बाँकी 

८३७९४ ० ० ८३७९४ ० ५६९३२ १४०७२६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : माहाकाली नगरपा�लका, दाचु�ला , महाकाली नगरपा�लका , दाचु�ला

काया�लय �मुख िवजय भूत�ल २०७७-१२-१२ २०७८-९-११

काया�लय �मुख खेम राज देवकोटा २०७७-८-२८ २०७७-११-७

काया�लय �मुख नर �संह बडाल २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख गोकण� बहादरु पाल २०७७-४-१

बे�जु रकम ५६,९५८,१०२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,००,५१,३८४.७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४७,९५,४५,०४० चालु खच� ३४,२७,६७,०४६.८४

�देश सरकारबाट अनुदान ३,१०,१३,०२० पँूजीगत खच� २०,७०,८३,३८७

राज�व बाँडफाँट ६,१२,८४,१६९.२९ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,८२,६२,०८९.०१

आ�त�रक आय १,०४,३५,०९०.४

अ�य आय ९,२३,७९,२७७.५

कुल आय ६७,४६,५६,५९७.१९ कुल खच� ७०,८१,१२,५२२.८५

बाँक� मौ�दात ३,६५,९५,४६०.०४
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१ परीचय
�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 महाकाल� 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� महाकाल� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
नगरपा�लका अ�तग�त ९ वटा वडा, ४९ नगरसभा सद�य, १३५.११ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २०६८ को जनगणना अनसुार २१ हजार २ सय ३१ जनसं�या रहेको
छ ।
�य�तै महाकाल� नगरपा�लकाको नगर पा�व�िच� २०७७ अनसुार जनसं�या २४ हजार ४ सय सतस�ी रहेकोछ ।

�व�ीय �ववरण �व�लेषण
�व�ीय �ववरण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को �नयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले �नधा�रण गरे बमोिजमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा �नयम ७६(२) मा महालेखा पर��कबाट �वीकृत भए बमोिजमको ढाँचामा लेखा रा�पुन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।
२।१९ मा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा ��तवेदन गनु� पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको �व�ीय �ववरण स�ब�धमा
�न�नानसुार देिखएको छः

· यस पा�लकाले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन ।
· यस पा�लकाले ब�क समायोजन �हसाब तयार ग�र �हसाव �मलान गरेको तथा खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको

मौ�दात � ४४८२२६६.१० ले घट� ब�क मौ�दात फरक देिखएको छ ।
· स�ुको मा�यम माफ� त तयार ��तबेदनमा �थानीय तहको चाल ुतथा �बगतको पे�क� तथा �ब�भ� कोषको कारोबारको पणु� ��त�न�ध�व हुन सकेको छैन ।

�यसैले तोके बमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु� पद�छ ।

२ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
�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 िविभ� खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी �े�ता तयार गरेकको छैन ।यसरी बँैक मौ�दात िववरण र �े�ता िभडान गदा� �.

४४८२२६६.१० घटी बँैक मौ�दात दे�खएकोले िहसाव िमलान गरी एिकन �माण पेश गन� �.

४,४८२,२६६.१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३ आ�त�रक िनय��ण 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ८१ एबं िविभ� ऐन िनयम एवं काय�िव�धमा उ�ेख भएका �यहोराह�को पालना गरी
काया�लयबाट आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई भरपद� बनाउनुपन� �यब�था छ । काया�लयको आ�त�रक िनय��ण �णाली परी�ण गदा� आ�त�रक काय�िब�ध तयार
नगरेको, िनमा�ण काय�को स�ब��धत साईट र�ज�र, आईटमबाईज र�ज�र नराखेको, नापी िकताब लुज �सटमा राखेकोले नापी िकताब िनय��ण अिभलेख नरहेको, नापी
िकताबमा क�टे�जे�सी खच� समाबेश नगरेको, लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�प� गन� समयाब�ध उ�ेख नगरेको, िनमा�ण स�प� भएका सडक, पुल, �रटेिनङ
बालको अिभलेख (Road inventory) नराखेको, डोर हा�जर िनय��ण खाता नराखेको, िडजाईन ड� ईङ िडजाईन �पेिशिफकेशन बमो�जम िनमा�ण स�प� भएको
मू�या�न नगरेको तथा एजिब�ट न�साको अिभलेख राखेको दे�खएन । �य�तै साब�जिनक ख�रद �यब�थापनतफ�  ख�रद गु�योजना र बािष�क ख�रद योजना तयार
नगरेको, �थम चौमा�सकमा ठे�का ब�दोब�त गन� काय� स�प� ह�न नसकेको आिद दे�खएको छ । �वीकृत चौमा�सक ल�य अनुसार काय� नभएको, कम�चारीह�को काय�
िबबरण लागू नगरेको, नाग�रक बडाप�मा उ�े�खत सेवा �बाहको अनुगमन सँय�� तयार नगरेको दे�खयो । अतः िब�मान ऐन, िनयममा भएका �यव�था काया��वयन गरी
आ�त�रक िनय��ण �णाली �भाबकारी बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तप�सल वमो�जम रहेका छन ।
• िनमा�ण स�ब�धी म.ले.प.फा.नं. ५०२, ५०५, ५०७, ५१२, बे�जु लगत खाता म.ले.प.फा.नं. ८०१, आ�त�रक ऋण भु�ानी खाता म.ले.प.फा.नं. ७०२ खाता
अिभलेख राखेको दे�खएन् ।
• �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 �थानीयतहले 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 नगरपा�लकाले सबै सिमितह� गठन गरी काया��वयन गरेको पाइयो
• �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 िनधा�रण पन�मा सो अनुसार दररेट िनधा�रण गरी काया��वयन गरेको पाइयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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• �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 बनाउनु पन�मा यस पा�लकाले हाल स�म ७ ऐन, ४ िनयमावली, २५ काय�िव�ध १ वटा िनद�िशका र २ मापद�ड १ आचार संिहता समेत
४० कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको दे�खयो ।
• 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 गरी काया��वयन गरेको दे�खयो ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�प न�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 ।
• 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 इटीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७/०७८ 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 पाइयो।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा तयार गरी �काशन गनु� पन� �यव�था रहेकोछ । सो अनुसार
आयोजना ब�क तयारी गरेको तर �काशन गरेको दे�खएन् ।
• ि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�लयलाई िवतरण गरेको पाईयो ।
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• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गनु� पन�मा 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 पेश भएका िबल िबजकमा 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।
• िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना, काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमिककरण गरी काया��वयन गरेको छैन ।
• 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 आंिशक पालना भएको पाइयो। कानुन बमो�जम साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक
परी�ण �णालीको पालना गनु� पन� दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीको लािग कानुनमा तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा
�वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

५ सु�मा रहेको सम�या 
यस गाउपा�लकाको आ.व २०७६।७७ दे�ख सु� �णालीमा आ�थ�क कारोवार स�चालन गरेको छ।उ� �णाली काया��वयनमा भएता पनी लागुह�नु पुव�का फ�यौट ह�न
बाँक� पे�क�ह�को अिभलेख तथा फछ�यौट अ�याव�धक नगरेकाले यस �णालीले समे�न सकेको दे�खएन। पे�क� फ�यौट घटी बढी र पे�क� रकमको अिभलेखको
बैक��पक �यव�था उ� स�टवेयरमा उपल�ध नभएको दे�खएकोले िबगतको आ�थ�क कारोबार संग स�ब��धत ि�यकलापको िव��य िववरणले ��तुत गन� सकेको
िद�खएन, साथै बजेट वाँडफाँड तथा रकमा�तर र सामा�य ग��तका कारण बजेट िनकासा तथा खच�को िहसाव िमलान र संशोधन अव�थमा पिन यसको �योग
आ�धका�रक �यि�वाट त�काल ह�न नस�ने अव�था रहेको जानकारी गराएकाले सम�याको समेत स�ब��धत िनकायको �यानआकष�ण आव�यक दे�खयो।
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६ लेखापरी�ण सिमितको गठन 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६को दफा ३४ ले �तेक �थानीय तहले आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� र सो वाट औं�याईएका �यहोरमा
सुधार भए नभएको परी�ण तथा आव�यक कारवािह गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु� पन� यो सिमितले गरेको काम कारवािहको ि�तबेदन �थानीय तहका �मुख सम�
पेश गनु� पन� �यव�था भएता पिन ऐनको उ� �यव�थाको काया��वयन यो �थानीय तहवाट काया��वयन भएको नदेखीएकोले ऐनमा भएको �यव�था काया��वयन ग�रनु
पद�छ ।

७ आयोजनाह�को फरफारक 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ �मखु �सासक�य अ�धकृतको �यव�था गरेको र िनजका काम कत��य तथा अ�धकार तोकेको छ । यसै दफाको
उपदफ २ (ङ) मा आयोजनाह�को फरफारकका लािग �ितबेदन तयार गरी काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गन� काम तोिकएकोमा यस �थानीय तहमा उ� �यव�थाको
काया��वयन भएको दे�खएन । काया��वयन ग�रएका आयोजना तथा योजनाको काय�पा�लकावाट मू�याँकन भई दे�खएका कमीकमजोरी समयमै सुधार ग�र आ�थ�क
कारोवारको पारदिश�ता अिभबृ�ी गरेको दे�खएन ।अत स�चा�लत आयोजनाको स�चालनमा भएको खच�को मू�याँकन काय�पा�लकावाट ह�न सकेको नदे�खएकोले ऐनमा
भएको �यव�था काया��वयन ग�र आ�थ�क कारोवारको पारदिश�ता अिभबृ�ी ग�रनु पद�छ ।

८ खच� साव�जिनक�करण 

साच�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम 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 समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन�, उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदाय आपूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गनु�पन� र उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� गरी सकेपिछ
स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �िव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र जनसहभािगताबाट �यहो�रएको �म,

नगद वा �ज�सी समेत कुल खच�को िववरण साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराएकोमा सव ैउपभो�ा सिमितले
गरेको खच�को िबल भरपाई, उपभो�ा सिमितको माइ�यटु, खच� पूण��पमा साव�जिनक गरेको पाइएन । िनयममा भएको �यव�थाको पूण��पमा पालना ह�नुपद�छ ।
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९ कानून िनमा�ण र काया��वयन 

लेखापरी�ण �ितवेदन उपर छलफलः लेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा २०मा महालेखापरी�कले जारी गरेको अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन �थानीय तहको �च�लत
कानून बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको सभामा पेश गरी छलफल गनु� पन� र सभा सद�यह� म�येबाट �थानीय तहको कानून बमो�जम लेखा सिमित गठन गरी
�ितवेदनमा उ�े�खत �यहोराह�मा दफावार छलफल गनु� पद�छ । यो वष� पा�लकाले अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन काय�पा�लकाको वठैकमा पेश भइ दफावार छलफल
भएता पिन लेखा सिमित गठन गरी सिमितबाट �ा� िनद�शन नगरसभामा पेश गरी छलफल गरेको दे�खएन । कानून बमो�जम सभामा दफावार छलफल तथा सो उपर
आव�यक िनण�य गरी कानूनको पालना तथा �थानीय तहको �यव�थाक�य �यवहारलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

१० कानून र स�ालन ��थित 

�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 । जस अनुसार �थानीयतह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट
नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले िव�ायन सिमतको �सफा�रसमा हाल स�म ९ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, ३१ वटा काय�िव�ध २ वटा
िनद�िशका र २ वटा मापद�ड १ वटा आचार संिहता समेत ५१ वटा कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
साथै पा�लकाले ५१ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा र काय�पा�लकाबाट �वीकृत ग�रएकोमा २०७८ असार मसा�त स�ममा ३७ वटा कानुनह� �थानीय राजप�मा
�काशन गरेको छ । राजप�मा �काशन नभएका कानुनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।
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११ काय� संचालन काय�िव�ध 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ �थानीय तहको काय� �े� िनधा�रण गरेको छ र दफा १२ मा �थानीय तहले आ�नो काय��े� अ�तग�तको काम कत��य
र अ�धकार �योग गन� आव�यक कानून काय�िव�ध तथा मापद�ड बनाई लागु गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनको उि��खत �ावधान अनु�प काय�िव�ध तथा मापद�ड
बनाई िन�नानुसार काय��म संचालन गद� आएको छ ।

� स काय��मको नाम

१ सु�केरी आमालाइ उप�मुखको कोशेली स�ब�धी

२ आ�त�रक लेखा परी�ाण स�ब�धी काय�िव�ध स�ब�धी

३ �थानीयतहकोसाव�जिनकख�रदिनयमावलीस�ब�धी

४ कम�चारी �ो�साहन भ�ा स�ब�धी

१२ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरी
म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष� फछय�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� २ वटा र यो बष� थप भएको ३३ गरी कूल ३५ िववाद दता� भएकोमा ५ वटा िफता� १ वटा स�ब��धत िनकायमा पेश गरेको २५
वटा फछय�ट भइृ लगतक�ा गरी १० वटा फछ�यौटको �ममा रहेको दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �याद िभ� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो लगाउनु पद�छ।

�म भौचर
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१३ योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��म 

योजना र काया��वयन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, 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 साना साना र टु�े योजनामा
ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना
छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनु पद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमित माफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ �१लाखभ�दाकमकोयोजना १५९ १२४२११२५

२ �एकलाखएकदे�खपाँचलाखस�मकायोजना १८२ ४४३०७०११

३ �५लाखदे�ख१०लाखस�मकायोजना २९ २१२९२५४६

४ दशलाखएकदे�ख५०लाखस�मकायोजना १० १७२१००००

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा ३८० ९५२३०६८२

१४ योजना जाँचपास फरफारक तथा हसता�तरण 

कुनै पिन िनकायले योजना काया��वयनको �ममा योजनाको काय� स�प� भए जाँचपास फरफारक सिमितबाट जाँचपास फरफारक गरी ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था
रहेकोछ । यस पा�लकाले जाँचपास फरफारक स�ब�धी काय� गरेको भएतापिन केही योजनाह�को प�र�ण गदा� योजनाको काय� स�प� भए पिछ जाँचपास फरफारक
भएको तर स�बन�धत सरोकारवालालाइ योजना ह�ता�तरण गरेको दे�खएन ।�च�लत कानुन बमो�जम योजना ह�ता�तरण गनु� पद�छ ।
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१५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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�त िभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदन िभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु� पन� �यव�था छ । यस महाकाली नगरपा�लकामा उप
�मुख �ी सुना बोहराले २०७७।०३।०५ गते �. ६३ करोड ३५ लाख ४२ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२१ मा पा�रत भएको छ । यसै गरी
�थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०७ 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 िदने तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१६ अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले आ�थ�क बष� २०७७।०७८ मा म��दर
िनमा�ण िशष�कमा �.३० लाख, अ�य साव�जिनक िनमा�ण तथा भैपरी आउने िशष�क मा १ करोड ५० लाख गरी ज�मा १ करोड ८० लाख रकम अब�डा राखेको छ ।
बजेट अब�डमा राखी खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु� पद�छ ।

१७ खच� �यव�थापन 

चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम २८ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम
चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु� पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन गरी कय��म काया��वयन गनु� पन� �यव�था छ । वषा��तमा
हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� परीपाटीमा िनय��ण गनु� पद�छ
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१८ . 

�स.नं. पँूजीगतखच�शीष�क कुलखच� चौमा�सकखच� (�.हजारमा) आषाढमिहनाकोमा�खच�

�थमचौमा�सक दो�ोचौमा�सक ते�ोचौमा�सक

१ िशष�कगतपँूजीगतखच� २०७०८३३८७ ३३६३८७२२ १५१७७९३६ १५८२६६७२९ १२६००११६६

कूलखच�: २०७०८३३८७ ३३६३८७२२ १५१७७९३६ १५८२६६७२९ १२६००११६६

खच��ितशत १६.२४ ७.३३ ७६.४३ ६०.८५
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१९ �े�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 २०७७/०७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य�े� वािष�कवजेट खच�रकम कुलखच�म�ये�ितशत

आ�थ�किवकास ७००८७१५७ ४०४४२६३३ 57.70

सामा�जक�े� ३२०९२८४४५ २८४५८३११९ 88.67

पूवा�धारिवकास�े� १४६९५००२५ ११६६८४४६९ 79.40

िव�ीय�यव�थापनरसुशासन ४१७५००० ३५९८५४८ 86.19

काय�स�ालनतथा�शासिनकखच� ११३७७३३२२ १०४८७९२८० 92.18

िविवधकाय��मखच� ७९७४६०११ ६७८३४९५५ 85.06

ज�मा ७३५६५९९६० ६१८०२३००४ 84.01

२० . 
उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७/०७८ को कूल खच� म�ये सबैभ�दा बढी काय� संचालन तथा �शासनीक खच�मा ९२.१२ �ितशत र सबै भ�दा घटी
आ�थ�क िवकासमा ५७.७० �ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही
आधारमा बजेट सांकेितकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काय�न�यन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ 
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२१ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यस बष� कुल आ�त�रक आयबाट �. १ करोड ४ लाख ३५ हजार ९० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ७२ करोड ५२ लाख २४ हजार ८ सय ६९ समेत
�. ७३ करोड ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ५९ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ३४२७६७हजार, पँू�जगत तफ�  �. २०७०८३हजार र िब��य �यब�था तफ�
�.१८८हजार समेत �. ५५००३५हजारखच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २ �ितशत रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सुिबधामा � ९०लाख
८३हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ८७ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६२ �ितशत चालु र
३८ ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा 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 ।

२२ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस गन�
सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशत भ�दा
नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ३ �ितशतका दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी
गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत � ४०,०१,३९७। क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को
अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

२३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

कम�चारी करार – �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 । 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 । तर पा�लकाले िविभ� पदमा कम�चारीह� करारमा राखी खच� लेखेको �. ७४,८६,५७०।०० छ ।
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२४ क�याण कोष 

�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 रहेतापनी सो खडा गरेको छैन । पा�लकाले कानूनको
�यव�था गरी क�याण कोष �थापना गनु�पद�छ ।

२५ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार संचालन 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 । यस �थानीय तहले २०७७/०७८ को स�पूण� आ�थ�क कारोबारको
कारोवारको वािष�क �पमा आ�त�रक लेखापरी�क पदपूित� नभएका कारणले 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 िदनु पद�छ ।

२६ सेवा �वाह �यव�थापन 

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 ।वडा सिचवको पद पुित� समयमा ह�न नस�दा �थानीय तहको िवकास िनमा�ण तथा सेवा �वाह लगायत �भािवत हने भएकोले कम�चारी �यव�थापन ह�नु पद�छ
।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

९ ९ ६ ३
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२७ �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�न सिहतको 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�खयो । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन
र अिभलेख अ�याव�धक 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�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनु पद�छ । 

२८ सेवा �वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा �थानीय तहको एकल काम कत��य र अ�धकार २२ वटा, संघ र �देशको सहकाय�मा �योग ह�ने साझा अ�धकार
११ वटा र �थानीय तहको अ�य काम कत��य र अ�धकार २ वटा समेत ३५ काय� सूिच तोिकएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण
�ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास १ वटा

प��करणतफ�

ज�मदता� मिहला ३९१ पु�ष ३७३ ज�मा ७७६४

मृ�यदुता� मिहला ६३ पु�ष ७२ ज�मा १३५

बसाईसराई दता� आएको २६ गएको २४ गरी ज�मा ५० वटा

िववाह दता� १३७ जोडी
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स�ब�धिव�छेद दता� २ जोडी

पुवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ० िक.िम.

कालोप�े सडक मम�त ० िक.िम.

�ाभेल सडक िनमा�ण ० िक.िम.

�ाभेल सडक मम�त ० िक.िम.

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा �वाह म�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा सुधार गरी काया��वयन गनु� पन�
दे�ख�छ ।

२९ बैठक भ�ा 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी (पिहलो संशोधन) ऐन २०७६ को दफा ३ अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले यस ऐनको
अनुसूिच १क, १ख, र १ग मा उि��खत सुिवधा उपल�ध ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले � ४२७८०००। खच� लेखेको छ ।

३० अनु�पादक तथा िबतरणमूखी खच� 
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 िविभ� िदघ�रोगी घाइतेह�को उपचार �योजनको लािग यो वष� ४५ जना �यि�लाइ �. ५,८०,०००।०० आ�थ�क सहायता
िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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३१ म��दर िनमा�ण तथा मम�त 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� तहले खच� गदा� िनयिमतता िमत��यता �भावका�रता काय� द�ता र
औिच�यता समेतको आधारमा खच� गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यो वष� िविभ� 9 वटा म��दरह� िनमा�ण तथा मम�तमा �. 28,69,316।०० िविनयोजन गरी खच�
लेखेको छ । िदगो र उ�पादनमूलक �े�मा पँु�जगत बजेट िबिनयोजन गरी �थानीय रोजगारी सृजना तथा ग�रवी िनवारणमा के���त ह�नु पन�मा म��दर िनमा�ण ज�ता
धािम�क कृयाकलापमा कूल पा�लकाको पँु�जगत बजेटबाट खच� भएको दे�खयो । भ�जनह�को आ�था र दान भेटीबाट संर�ण तथा स�व��न गनु� पन� गरी म��दरह�को
�यव�थापनमा स�ब��धत उपभो�ाह�लाई �ज�मेवारी बढाई पा�लकाले �थानीय िव�ीय आधार बढाउन बढी �यान िदनु पद�छ ।

३२ काया�लयको खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता िमत��यता �भावका�रता काय� द�ता र औिच�यता समेतको
आधारमा खच� गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो काय� �े� भ�दा वािहरको काया�लय तथा संघ सं�थाको लािग बजेट िविनयोजन गरी ग�रएको िन�नानुसार खच�
िमत�ययी र बजेट �भावकारी भएको दे�खएन नगरपा�लकामा य�तो �कृतीको खच�ले थप �ययभार व�द ैजाने दे�ख�छ।य�तो �कृितको खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ।

� स काय�लय वा सं�थाको नाम कामको �कृितको भु�ानी रकम

१ �ज�ा अदालतलाइ सोलार अनुदान अनुदान १४९९९६

२ मालपोत काया�लयलाइ मोटरसाइकल अनुदान अनुदान २८८९५०

३३ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

कर तथा शु�क 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 । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.न. िववरण बािष�क
अनुमान

असुली असुली
%

1 स�प��वहालतथाप�ावापतकोआयमाकर 816000 25800 3.16
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2 एक�कृतस�प��कर 153000 1380344 902.19

3 भूिमकरमालपोत 204000 0 0.00

4 वहालिवटौरीकर 510000 849334 166.54

5 अ�य�शासिनकसेवाशु�क (िनवेदन,घरन�सापाल, �मािणत, भे�सिफकेशन, चारिक�ा�मािणत,

बोलप�िब��आदी

1071000 706443.54 65.96

6 �सफा�रसद�तुर 612000 547496 89.46

7 नाता�मािणतद�तुर 102000 53550 52.50

8 अ�यद�तुर (कानुनीशेवाशु�कतथािमलाप�, �शासिनकद�डजरीवानापं�जकरणसमेत, 255000 131840 51.70

9 �यवसायर�ज�� ेशसन/ दता�निवकरणद�तुर 2550000 1819370 71.35

10 अ�य�े�कोआय 1020000 57475 5.63

11 ब�कमाफ� तआय 0 4124657.06

12 जडुवुटी, तथाकवाडीतथा�जवज�तुकर 10200 0 0.00

13 सवारीसाधनकर 5100 0 0.00

14 िव�ापनकर 5100 0 0.00

15 मनोर�जनकर 5100 0 0.00
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16 पािक� ङशु�क 10200 0 0.00

17 घरज�गार�ज�� ेशसनद�तुर 2040000 1210748.4 59.35

18 फोहोरमैलाशु�क 306000 0 0.00

कुलज�मा 9674700 10907058 112.74

३४ जिटल �कृितका काय�मा उपभो�ाको सहभागीता 
भौचर नं. 65 िमित २०७७/०६/२७ - योजना तजु�मा काया��वयन तथा �यव�थापन काय�िव�ध 2077 मा जिटल �कृितका काय�ह� उ.स.बाट नगराईने उ�ेख भएता पिन
यस पा�लकाले भौचर नं.65।2077/06/27 बाट काटैँ बाज जायझुल सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.54,90,724।- खच� लेखेको छ ।उ� काय�का लािग
2076/11/11 मा स�झौता भई ११/२० दे�ख 2077/ अषाढ २० स�ममा काम स�प� गनु�पन� उ�ेख छ । 2076/10/20 को .उ.स.को िनण�यले सडकको कडा च�ानको
काम नागाजु�न िनमा�ण सेवाको हेभी मे�सन भाडामा �लइ काय� गराएको र करिवजक अनुसार �.23,16,376.03 भु�ानी गरेको छ । जसमा मु.अ.कर �. 2,66,485.76

भु�ानी समावेश भएकोछ ।यसरी जिटल �कृितका काय�मा उपभो�ाको सहभागीता गराउनु काय�िव�धको �यव�था िवप�रत दे�खएको छ, भने उपभो�ासँग गरेको
स�झौताको भु�ानी काया�लय समेत माफ� त भएकमोमा िनजले कर िवजकमा उ�ेख भएको म.अ.कर, मु.अ.कर िनयमावली अनुसार 50 �ितशत क�ा ग�र राज� व
दा�खला र जानकारी िदनु पन�मा भएको नदे�खएकोले उ� करदाता न�बर (606797304) मा उ� कारोबार समावेश भए/नभएको एिकन ग�र उ� खच� िनयिमतको
�माण पेश ह�नुपन�-

५,४९०,७२४
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३५ उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� 
योजना तजु�मा काया��वयन तथा �यव�थापन काय�िव�ध 2077 को दफा १५ मा योजना काया��वयन स�ब�धी �यव�था गरेको छ । जसमा उपभो�ा सिमित माफ� त काम
गराउदा उपभो�ा सिमितको खाता संचालनको तीन पु�ते िववरणखुलाउनु पन�, गरेको कामको ��येक िक�ताको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँ�नुपन�,�थानीय
�ितिन�धह�को रहोवरमा साव�जनिनक प�र�ण गराउनु पन�, खच�का �योजन तथा काय� स�प� न �ितवेदन अ�य�, सिचव र कोषा�य�बाट �माणीत गराई भु�ानीको
लािग िनवेदन गनु� पन� �यव�था रहेतापिन प�र�णको िन�न भु�ानीमा उ� �यव�था काया��वयन भएको नदे�खएकोले य�तो काय� िनयिमत नदे�खएको �.

भौचर नं. र िमित उपभो�ा िमितको नाम र काम खच� साव�जिनक भ�रएको अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक परी�ण तीन पु� ते िववरण भु�ानी �.

32/2077/05/31 िटंकरखेडा मोतीमिहला संघ छैन छैन छैन छैन 6,87,496।-

६८७,४९६

३६ गतिबगतको भु�ानी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को िनयम३९(१३) अनुसार चालु आवमा भु�ानी िदन नसिकएको रकमआव समा� भएको ७िदन िभ�
मलेप फा नं २२१मा �िब� ग�र कोलेिनकावाट �मािणत गराई रा�नु पन� र आ�थ�क िबवरणसाथ तालुक िनकायमा पठाउनु पन� �यव�था भएता पिन नगरपा�लकाले सो
नगरी गतिबगतमा काय�स�प� भएका िबल िबजक र कागजातका आधारमा यो बष� ५९ ब�तु तथा सेवा �दायकलाई � ३,३२,९८,५९८। खच� लेखेको पाईयो ।

३७ �माण वेगर पे�क� फ�य�ट 

गो .भौ .न ३७ िमित २०७८।३।२५ बाट �ी छ�ा ितकंरी क�या मा.िब.को पे�क� � ११५००००फ�य�� गदा� आर.एन .इको �यानल य.ुिप.िभ.�स.धनगिड
६१४३३१६०२को कर िबजक स�ल� ग�र फ�य�� गरेकोमा िब�ालय �यव�थापन सिमितबाट �मािणत काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको र िनज िनमा�ण
�यवसायीलाई भु�ानी भएको रकममा ५०�ितशतले ह�न आउने मु�य अिभवृि�कर क�ा नगरेको तथा १.५ �ितशत कर क�ा समेत नभएको दे�खएको ५० �ितशत
मु�य अिभवृि� करको स�ब�धमा सो कारोबारको मु�य अिभवृि� कर समायोजन प� पेश ह�नुपन� � १,३२,८७६ साथै िबजक न. २ र ३बाट कि� गन� छुट भएको अि�म
आयकर असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �

१५,३३२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ फरक पािट�लाइ भु�ानी 
भौ .नं ४२ ०७८।३।२९बाट काया�लयले सौय� उजा� �िब�ध जडानको लागी खुला कोटेशन �ारा सोलार inverter बेिट�  तथा भेरेिटय�स ख�रद ग�रएकमा घिटवाला होम
टाउन इ�टर�ाइजेज को पान न.३०२७६१८१४यित बाट समान ख�रद दा�खला �ितवेदन सिहत � २४००००। खच� ले�ख भु�ानी गदा� उ� रकम २०७८।०३।
२३को उ�तारा टे��नकल गु�स स�लायस�को खाता न. रा.बा.ब�क �नगिड को खाता न. ४१७०१००००४९१७००१मा दा�खला गरेको दे�खएकोले यस स�ब�धमा
यिकन ग�र भु�ानी गरेको आधार पेश गन� �

२४०,०००

३९ काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�र दािय�व िनयमावली २०७७को िनयम ३९(५) अनुसारका िबल र �माण स�ल� भएपिछ मा� भु�ानी खच� ले�नु पन�मा यस
काया�लयले आ.व.०७६/०७७ मा ठे�का �िकया सु� भइ ०७७/०७८ मा स�प� भइ अ��तम भु�ानी भएको िन�न िनमा�ण काय�को अ��तम ठे�का िबल र काय� �वीकार
�ितवेदन िबना नै बजेट खच� लेखेकोमा उ� �माण सिहत िनयिमत ह�नुपन�

ठे�का न िमित यो जनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम रकम

०५ २०७६/०७७/ �वा��य सेवा के�� िनमा�ण वडा न ६ नम�कार िनमा�ण सेवा २८२८६६२

०३ ०७६/०७७/ �वा��य के�� िनमा�ण वडा न ८ नम�कार िनमा�ण सेवा २८३२७२९

ज�मा ५६,६१,३९१।

५,६६१,३९१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४० काय� स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०-४ ले ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएको बाहेक जमानतको मा�य अव�ध �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध
भ�दा एक मिहना बिढ अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।यस काया�लयले राजे�� नम�कार िश�नाथ जे.भी संग गरेको ठे�का स�झौतामा स�झौता गदा�का बखत उ�
जमानतको �याद कम भएको अव�थामा समेत स�झौता ग�र काया�देश िदएकोले िनयमको पालना ग�रएको पाइएन । यसमा स�भा�य जो�खममा स�झौता कता�लाइ
�ज�मेवार बनाइ काय� स�प� बनाउनु पद�छ ।

ठे�का न स�झौता सु� िमित स�प� गनु�पन� िमित पेश भएको जमानतको �याद स�झौता रकम जमानत रकम

०५ ०७७।११।६ ०७९।०२।३० २०७८।११।०५ २,०८,७४,६९५ १०,४४०००

०४ २०७७।११।०६ ०७९।०२।३० २०७८।११।०५ २,०८,३४,४७२ १०,४२०००

०९ ०७८।०३।०४ ०७९।३।१ २०७९।३।३ २,८२,४०,५५६ १४,१२,०२६

४१ िब�ालय भौितक िनमा�ण 

रा�� पित शैि�क सुधार , नमुना िब�ालय सुधार र िब�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय�को लागी आ�थ�क बष�को अ�तमा िनकासा भएको रकम बाट तोिकएको शत� पुरा
भएको �माण पेश नभएकाले उदे�य अनुसार काम स�प� भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

�.स. काय��मको नाम िब�ालयको नाम िनकासा रकम

१ नमुना िब�ालय सुधार भौितक िनमा�ण मा�लकाजु�न न.मािब ९२,४४,६३५

२ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ह�नैनाथ मा.िव.बाज १८,००,०००

अ�सगाडा आ.िव. १८०००००

कैलासपित आ.िव. १८०००००

२५,६९४,६३५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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महे�� नमुना मा.िव. २५०००००

मा�लकाजु�न न मािब धाप १९,५००००

छ�ा ितंकरी क�या मािब ६५००००

ह��कर मािब काटै ६५००००

राि�� य मािब द�ु १३०००००

मा�लकाजु�न मािव िन�सल ६५००००

िहमालय मािब धौकोट ६५००००

अ�कापुरी मािब कोटकौतोली ६५००००

मोित मिहला संघ आ.िव.ितंकर ६५००००

गिडभवन मा.िब.था�ला ६५००००

३ िब�ालय भौ.पु.िनमा�ण काय��म मा�लकाजु�न मा.िव.धाप ७०००००

महे�� नमुना मा.िव. खलगां ३६०००००

गिड भवन मा.िव.था�ला ७०००००

अ�कापुरी मा.िव. कोट कौतोली ७०००००

छ�ा ितकंरी क�या मािब २४,५००००

ज�मा ३,३०,९४,६३५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु म�ये महे�� नमुना मा िव को �.३६०००००।, गडीभवन मा िव था�लाको �.७०००००।,
कैलाशपित आ िव को �.१८०००००।, मोित मिहला संघ आ िव ितंकरको आइ�सटीको �.६५००००। र गडीभवन मा िव को �.६५००००। गरी �.७४०००००।
िमित २०७९।२।११ मा फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४२ िनमा�ण �यवसायी कोष क�ी 
िनमा�ण �यवसाय िनयमावली,, २०५६ को नयम १४ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले �वीकृत ठेक अ�को ०.१० (शु�य दशमलव एक शु�य) �ितशतको दरले ह�न आउने
रकम िनमा�ण �यवसायी कोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा यस पा�लकावाट िनमा�ण काय�मा स�ल� िन�न िनमा�ण �यवसायीवाट उ� रकम क�ागरी कोषमा
दा�खला गरेको गरेको नदे�खएकोले दा�खला गरेको �माण पेश ह�नु पन� �.

भौनं िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम भु�ानी रकम कोषमा दा�खला गनु� पन� रकम

३६।०७८।३।२४ राजे��।नम�कार। िश�नाथ जेभी ९४१५९९४। ९४१६।

४५।०७८।३।३० ह�नैनाथ रानीवास िनमा�ण सेवा ५२५३५२१। ५२२४।

९।०७७।११।०६ नम�कार िनमा�ण तथा ढुवानी सेवा १६४०२६१। १६४०।

४६।०७८।३।३० देवह�र िनमा�ण सेवा ३८०१६२२। ३८०१।

१७८।०७८।२।२८ राजे��।नम�कार। िश�नाथ जेभी ७२१७४४०। ७२१४।

३८२।०७८।३।२४ राजे��।नम�कार। िश�नाथ जेभी ४३१२८७४। ४३१३।

३८१।०७७।३।२४ राजे��।नम�कार। िश�नाथ जेभी ४८५००००। ४८५०।

४३८।०७८।३।२९ जय ह� ँटकर क��ट��सन ३२९७०९४। ३२९७।

४२५।०७८।३।२९ �िमक स�लायस� ए�ड िनमा�ण सेवा १९१९८९२। १९२०।

ज�मा ४१६७५।

४१,६७५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४३

सश�त िश�ा 
िश�क दरव�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 िविभ� तहका 48 सामुदाियक िव�ालयह� म�ये देहायको िव�ाथ� सं�या �यून भएका तथा भौगो�लक �ि�ले अनुकूल िव�ालयह� गािभनु
पद�छ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क
दरब�दी

पदपूित� पदपूित�
म�ये करार

िव�ाथ�
सं�या

िश�क
िव�ाथ� अनुपात

1 �ी महे�� न.मा.िव.धाप 22 22 8 2091 1/95

2 �ी जायझुल िन.मा.िव. जायझुल 4 4 0 20 1/5

3 �ी जनि�य िन.मा.िव.िक�तडी 8 8 0 84 1/10

4 �ी दशरथनगर �ा.िव.दशरथनगर 5 5 0 80 1/16

5 �ी भूिमराज �ा.िव. बेत 2 2 0 19 1/10

6 �ी सर�वती �ा.िव. �ीबगड 2 2 0 12 1/6

7 �ी टोपीनाथ �ा.िव.बबा 1 1 0 6 1/6

८ �ी मा�लकाजु�न िन.मा.िव.झु�कु 4 4 0 49 1/12

9 �ी नवयवुक �ा.िव. ध�पनेरा 3 3 0 26 1/9

10 �ी भ�वती �ा.िव. काकडा 3 3 0 14 1/5

11 �ी जाईझुलाधार आ.िव.जाईझुल 3 3 1 26 1/9

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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12 �ी उ�ेनी �ा.िव.उ�ेिन 2 2 1 26 1/9

13 �ी मा�लकाजु�न �ा.िव.पलेटा 1 1 0 45 1/45

४४ बढी िनकासा 
नेपाल सरकार तथा पा�लकाबाट िव�ालयह�लाई वािष�क काय��म अनुसार िदईने एकमु� अनूदान तथा िनकासा स�ब�धमा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट
�कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा उ�ेख भए अनुसार िदनुपन� कानूनी �यव�था छ । तर पा�लकाले िश�ण िशकाई तफ�  �10000/- छा�वृ�� तफ�  �16000/-

लगायत �26000/- बढी िनकासा िदएको दे�खयो । तसथ� तोिकए भ�दा बढी िनकाासा भएको रकम असूल गरी स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �.

गो.भौ./िमित िव�ालयको नाम काय��म बढी भु�ान रकम

108/077/1/23 �ी महे�� न.मा.िव.खलंगा छा�वृ�� 16000.00

200/077/3/21 �ी महे�� न.मा.िव.खलंगा िश�ण �सकाई(PCF) 10000.00

ज�मा �. २६०००.००

२६,०००

४५ . 
आ�थ�क वष� २०७६/७७मा महे�� न.मा.िव. खलंगालाई छा�वृ��को �.19600/-र िदवा खाजाको �.2220/- लकडाउनको कारणले खच� नभइ बैक खातामा रहेको
दे�खयो । उ� रकम असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

२१,८२०

४६ िबल भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली अनुसार िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले 36 वटा िव�ालयह�लाई फिन�चर िनमा�ण तथा �यव�थापन
वापत ज�मा �3026550/- िनकासा गरेकोमा ३ वटा िव�ालयले मा� पा�लकामा िबल भरपाई पेश गरेको दे�खयो। िबल भरपाई पेश नभएस�म अक� िनकासा निदने
�यव�था गरी यथाशी� िबल भरपाई पेश गन� गराउने �यव�था गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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४७ िबल भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली अनुसार िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाले 36 वटा िव�ालयह�लाई फिन�चर िनमा�ण तथा �यव�थापन
वापत ज�मा �3026550/- िनकासा गरेकोमा ३ वटा िव�ालयले मा� पा�लकामा िबल भरपाई पेश गरेको दे�खयो। िबल भरपाई पेश नभएस�म अक� िनकासा निदने
�यव�था गरी यथाशी� िबल भरपाई पेश गन� गराउने �यव�था गनु�पद�छ।

४८ काय� स�प� �ितवेदन 

�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका बमो�जम
िव�ालयह�लाई भवन तथा शौचालय िनमा�ण �याब �थापना िव�ान �योगशाला �थापना काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान ज�ता पंूजीगत �कृितको अनुदान िदने
�यव�था छ। नगरपा�लका अ�तग�त देहायका िव�ालयह�ले िन�नानुसार पाएको अनुदानको िबल भरपाई तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन।अतः
िव�ालयह�ले िबल भरपाई तथा काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� अ�यथा अनुदान रकम असुल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम काय��म रकम कैिफयत

1 �ी महे�� न.मा.िव.खलंगा ४ कोठे भवन 3600000.00

2 कैलाशपित आ.िव.छाङ� वास सिहत शौचालय 1800000.00

3 गिडभवन आ.िव. थापला वास सिहत शौचालय 700000.00

4 अ�सगडा आ.िव.अ�सगडा २ कोठे भवन 1800000.00

5 अ�कापुरी मा.िव. कोटकौतोली वास सिहत शौचालय 700000.00

6 ह�नैनाथ मा.िव. बाज 2 कोठे भवन 1800000.00

7 क�या मा.िव.खलंगा 4 कोठे भवन 3600000.00

8 मा�लकाजु�न मा.िव. िन�सल िव�ान �योगशाला िनमा�ण 650000.00

६,९५०,०००
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9 िहमालय मा.िव. धौकोट ICT �याव 650000.00

10 अ�कापुरी मा.िव. कोटकौतोली िव�ान �योगशाला िनमा�ण 650000.00

11 राि�� य मा.िव. द�ु फिन�चर तथा िफ�सस�(समािनकरण तफ� ) 200000.00

12 मा�लकाजु�न आ.िव पलेटा मम�त तथा रंगरोगन र फिन�चर(समािनकरण तफ� ) 150000.00

13 दशरथनगर आ.िव. दशरथनगर मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

14 जग�ाथ आ.िव. धौ�लगाउ मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

15 सर�वती आ.िव मु�ा मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

16 ��ैका�वरी आ.िव. प�डोरा मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

17 मा�लकाजु�न आ.िव पलेटा मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

18 जग�ाथ आ.िव. ग�फै मेिशनरी तथा औजार (समािनकरण तफ� ) 150000.00

19 मा�लकाजु�न आ.िव.पौनेखोला फिन�चर(समािनकरण तफ� ) 150000.00

ज�मा १७३५००००.००

( काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको �स नं १ दे�ख ६ स�मका ६ वटा िव�ालयको बे�जु रकम �.१०४०००००। िमित २०७९।२।११ मा
फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । )

४९ सामा�जक सुर�ातफ�  १३,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 64

बढी िनकासा – 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�, ��योक 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 । बालबा�लकाको हकमा पाच उमेर पूरा भएमा सामा�जक सुर�ा
भ�ा नपाउने �यव�था रहेकोमा देहायको बालबा�लकाको पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन� �..

�म सं�या बालबा�लकाको नाम वडा नं. ज�म िमित ज.द.�.प.नं. रकम कैिफयत

1 �माइल भुल 1 2072/6/22 744 400.00 �थम चौमा�सक

2 रेशम भुल 1 2071/6/6 30 1600.00

3 आय�न कोली 7 2071/7/26 414 1600.00

4 �हािनका लोहार 7 2072/3/8 145 1600.00

5 िदिपका ित�वा 7 2072/5/56 55 4000.00 तीन वटै चौमा�सक

6 आयषुा लुहार 2 2073/1/27 53 800.00 ते�ो चौमा�सक

7 आदश� िवक 2 2073/1/22 52 800.00

8 �ोजना िवक 2 2073/1/15 23 800.00

9 आँचल लुहार 2 2073/2/25 25 400.00

10 �ेमराज लुहार 2 2072/12/24 1200.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 64

५० �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 ४३ िनमा�ण काय�
लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ३५२ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. 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 । यस स�ब��धत दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन ।
• वडा नं ५ मा ४६ लाभ�ाही छनोट र ४ योजनामा २३७८२०० रकम िविनयोजन गरेको छ । योजना तथा लाभ�ाही समेत छनोट भ◌�इ सकेपिन काय��म भएको
दे�खएन ।
• वडा नं १ मा लायकु पुल वाटो िनमाण काय�का लािग ज�मा ५२ िदन मा� रोजगारी �सज�ना भएको र ९ मा मुल सडक देखी मािव द�ुस�म बाटो िनमाण काय�को काम
समेत पुरा नभएकाले ७०िदन मा� रोजगा�र �सज�ना भएको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।
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५१ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ५ अनुसार काया�लयले ख�रद गरी �ा� भएका �ज�सी सामानको ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन�
�यव�था छ । उ�तारा टे�नीकल गु�स स�लायस� कैलाली माफ� त ख�रद गरीएका देहाय बमो�जमका सामान ख�रद गरेकोमा ख�रद अदेश, दा�खला भएको बा
ह�ता�तरण भएको िववरण पेश ग�रएको छैन । उ� सामानको �ज�सी दा�खला एिककृत गरी आ�दानी बा�ने अ�यथा असुल उपर गरी राज�वमा दा�खला गनु�पन� �

स.न. िववरण प�रमाण �ित इकाइ मु�य ज�मा मु�य �.

१. �यापटप १ ७९८२३.० ७९८२३.००

२. Printer 1 21415.93 21415.93

३. Abney Level 1 ६६३७ ६६३७

ज�मा १२१९००।००

काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको �.१२१९००। िमित २०७९।१।२७ मा फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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५२ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ५ अनुसार काया�लयले ख�रद गरी �ा� भएका �ज�सी सामानको ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन�
�यव�था छ । उ�तारा टे�नीकल गु�स स�लायस� कैलाली माफ� त ख�रद गरीएका देहाय बमो�जमका सामान ख�रद गरेकोमा ख�रद अदेश, दा�खला भएको बा
ह�ता�तरण भएको िववरण पेश ग�रएको छैन । उ� सामानको �ज�सी दा�खला एिककृत गरी आ�दानी बा�ने अ�यथा स�व��धतवाट असुल गरी राज�वमा दा�खला
गनु�पन� �

�स.न. िववरण प�रमाण �ित इकाइ मु�य ज�मा मू�य �.

१. �यापटप लेनोभो २ ७२५६६ १४५१३२

२. Printer २५४० 1 ३०९७३.४५ ३०९७३.४५

ज�मा १९९०००.००

१९९,०००

५३ �ज�सी िफता� 
स�वा भ◌�इ गएका खेमराज देवकोटाको नाममा रहेको OPPO मोवाइल �. ३८०००। िफता� गरेको नदे�खएकोले िफता� �ल◌�इ आ�दानी बाँ�ने अ�यथा असुल उपर
गरी राज�व दा�खला गन� �.

३८,०००
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५४ �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण काय��म तफ�  
�धानम��ी कृिष आधुिनिककरण िनद�िशका २०७७ अनुसार पटेक संचालन गरीएको ह�नैनाथ बाखापालन काय�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न �ल�खत रहेका छन
।
• लिटनाथ बा�ापालन उधोग माफ� त ख�रद गरीएका ६० वटा �ाखा �ािव�धकले गुण�तरीय छन क� छैनन भिन प�र�ण गरेको नदे�खएकोले गुण�त�रयता परी�ण गरी
पेश गनु�पन� �.

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९ अनुसार २० हजार भ�दा मा�थका सामान ख�रद गदा� कर िबजक वालासँग ख�रद गन�पन� �यव�था छ तर ह� ँनैनाथ
बा�ापालन समुहले लिटनाथ �ाखापालन उधोग माफ� त ६० वटा �ाखा ख�रद गदा� �याट(६०९४९७९४४) मा दता�वाला लिटनाथ उधोगसँग भपा�इका अधारमा �.

६०००००।०० ख�रद गरीएकाले कर िवजक पेश गनु�पन� �.६०००००।००
• �जप भाडामा �लइ िमित २०७८।०३।१२ देखी १३ स�म �जप नं ना.१ ज. ३०७१ को भु�ानी ग�रएको �. १००००।०० कर १०००।०० असुल गरी राज�व
दा�खला गनु�पन� �.

• आयकर एन २०५८ अनुसार २० हजार भ�दा मा�थ अ�थ�क कारोवार गरेमा �याटवालासँग ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले लिटनाथ बाखापालन उधोगले
भपा�इ माफ� त ६०००००।०० को १–५ �ितशत असुल गरी राज�वमा दा�खला गनु�पन� �.

काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको �.६१००००। िमित २०७९।१।२७ मा फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ नपा चालु 

�थानीय र महंिग भ�ा स�ब�धमा सामा�य �सासन म��ालयको िमित २०७४।१।२१ को म��ी�तरीय िनण�य अनुसार सबै िनकायह�मा एक�पता कायम ह�नेगरी
�वीकृत दरव��द िभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाइ आ व २०७४।७५ बाट लागु ह�नेगरी तोिकए बमो�जमको सेवा सुिवधा उपल�ध गराउने जानाकारी गराईएको छ।
संिघय मािमला तथा सामा�य �सासन म��ालय, �थानीय शासन तथा सामुदाियक िवकास काय��मको च नं १५६ िमित २०७५।६।११ को प� अनुसार सबै �थानीय
तहमा सुचना �िव�ध अ�धकृतको सेवा करारमा �लने ग�र सामा�य �सासन म��ालयको ०७४।४।२१ को म��ी�तरीय िनण�यको िवपरीत महंिग भ�ा र दगु�म �थानीय
भ�ाको सुिवधा िदनेगरी करार कम�चारी िनयिु� ग�र पठाइएको छ।यसरी एउटै िनकायबाट सेवा सुिवधाका स�ब�धमा गरीने फरक िनण�य र परीप�ले काय��थलमा
जिटलता िन�ताएको दे�खयो।के��बाट िनयिु�भई आउने करार कम�चारीले महंिग भ�ा र �थानीय भ�ाको सुिवधा �लने तर �थानीय�तरबाट िनयिु� ह�ने करार
कम�चारी सो सुिवधाबाट ब��चत ह�ने अव�थाले सेवा सुिवधाका स�ब�धमा एक�पता दे�खएन।समान तह र एउटै काय��थलमा काय�रत के��बाट िनय�ु कम�चारीले महंिग
भ�ा र �थानीय भ�ा पाउदा �थानीय तहका करार कम�चारीले सो सुिवधाबाट ब��चत ह�दा सेवा �वाहमा समेत �भाव पन� दे�ख�छ।िबिभ� �थानीय तहमा यसरी
करारमा कम�चारी िनयिु�को स�झौता गदा� एक�पता नभएको दे�खएको छ।यस पा�लका मा रहेको १२ जना करार कम�चारीलाई �थानीय तथा महंिग भ�ामा �
६१३३८८.०० खच� लेखेकोमा उ�े�खत िनण�यको स�व�धमा स�ब��धत िनकायबाट �प� िनद�शन भई आव�यक कारवाही ह�नुपन� दे�खयो ।

५६ बैठक भ�ा 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी (पिहलो संशोधन) ऐन २०७६ को दफा ३ अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले यस ऐनको
अनुसूिच १क , १ख, र १ग मा उि��खत मिहनामा २ वटा बैठकको भ�ा पाउने उ�ेख भएकोमा नगरपा�लकाको िवषयगत सिमितले अ�तग�तको फरफारक सिमितले
वष�मा ३७ वटा बैठकको भ�ा बुझेकाले बढी १३ वटा बैठकको वापत भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �.

८८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ बैठक भ�ा 
अथ� म��ालय�ारा �कािशत काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को बुदा नं ७.१ खच�को मापद�ड स�ब��ध िनमा�णमा एउटै िनकाय अ�तग�तका कम�चारी वा पदा�धकारी
सहभािग बैठकमा बैठक भ�ा उपल�ध गराइने �यव�था छ । काया�लयले िविभ� िमितमा काया�लयको कम�चारीमा� संल� भइ बैठक बसी �. २०१४५०.०० बैठक भ�ा
�लएको दे�ख�छ । काय�संचालन िनद�िशकाले तोकेको खच�को मापद�ड िवप�रत बैठक भ�ा भु�ानी गनु� उपय�ु नदे�खएकाले असुल गरी राज�वमा दा�खला गनु�पन� �.

भै.न. र िमती बैठकका िववरण सहभािग सं�या बैठक भ�ा दर िदन ज�मा भु�ानी

३८३।०७८।०२।१९ �ािव�धक चेकजाँच ९ १५०० १ देखी १४ स�म ३६९७५

२४६।०७७।११।१४ ३ चमेना गृह संचालन स�व�धी िशरव�धी ७ १५०० २ १७८५०

३८३।०७८।०२।१९ �ािव�धक जाँचबुझ सिमितको बैठक ९ १५०० १ देखी १४ स�म ७२६७५

१३५।०७७।०९।१३ �ािव�धक सहायक भना� काय��म १५ १५०० १ दखी १५ स�म् ५३५५०

२७६।०७७।१२।२४ पोषण �वयमसेवक ४ १५०० ४ २०४००

ज�मा @)!$%)

२०१,४५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५८ . 
यस नगरपा�लका ले देवहरी ट� ेडस� दाचु�लाबाट िन�न साईजका एच िड िप पाईप ख�रद गदा� �ज�ा दररेट अनुसार गनु� पद�छ तर पा�लकाले रकम भु�ािन गदा� �ज�ा दररेट
भ�दा बढी भु�ािन गरेकोले असुल ह�नु पन� �

�स नं िबवरण प�रणाम िबल अनुसारको मु�य �ज�ा दररेट अनुसारको मु�य फरक

१ HDP १०के�ज पाईप २०mm ३१५० िम ४५ ३९।५८ १७०७३

२ HDP पाईप २५ mm ५००िम ७० ५९।६७ ५१६५

ज�मा २२२३८

मु अ कर १३% २८९०

ज�मा २५१२८

२५,१२८

५९ . 
आ�थ�क काय�िव�ध तथाल िव�ीय उ�रदिय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल भपा�ई �माण र कागजात
संल� ह�नु पन� �यव�था छ। यस नगरपा�लका वाड� नं ६ र ७ कृषकलाई िवतरण गन� केदार ए�ो ए�ड स�लायस� बाट १२ थान मकै िछ�ने �ेशर � २२९००० मा खरीद
गरेकोमा िवतरण गरेको भपा�ई पेश गनु� पन� �

२२९,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६० . 
साव�जिनक खरीद ऐन २०६३ को दफा ५ मा १ लाख भ�दा मा�थको काय� गदा� लागत अनुमान तयार ग�र खच� गनु� पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले खरीद िन�न सामि�
खरीद काय� गदा� लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन

गो= भौ र िमित िववरण फम�को नाम रकम

१०५।०७७।११।४ सडक ब�ी ख�रद थान ५ ग�तौला ट� ेडस� ३५००००

१०१।०७७।१०१० मोटरसाईकल थान १ आर �ज ई�टर�ाईजेज २९५९००

३१५।०७८।३।२० �यापटप थान ५ ग�तौला ट� ेडस� ४९९७००

४९९,७००

६१ . 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा पदा�धकारी सेवा सुिवधा ऐन २०७५ र संशोधन २०७६ मा पदा�धकारीले �थानीय तहमा अनुगमन गरेको भ�ा पाउने
स�व�धमा कुनै �यव�था रहेको दे�खदनै।िन�न पदा�धकारीले अनुगमन गरे बापतको रकम असुल गनु� पन� �

�स न पदा�धरीको नाम िववरण गो भौ र िमित रकम

१ उप�मुख सुना बोहरा वडागत काय��म अनुगमन ३५५।०७८।१।२६ २००००

२ वडा अ�य� पु�कर जोशी काय��म अनुगमन ३५५।०७८।१।२६ ९७५०

३ वडा अ�य� गुणराज भ� लगायत अ�य सद�य काय��म अनुगमन ६१२।०७८।३।२८ २५०००

ज�मा ५४७५०

५४,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ न.पा. चालु 

न.पा. चालु. ४३५/०७८/०३/०७ गत आ.व.को भु�ानी िदन बािकको िबवरण बेगर पदा�धकारी ४९ जनाको छुट चाडपब� खच� �. ५,३४,५००|.०० लेखेकोले अिनयिमत
दे�खएको �.

५३४,५००

६३ . 
१७/०७८/०३/२४ िछडा झु�कु खालीबार �सचाई योजना न.पा. २ झु�कुमा िनमा�णका लािग उपभो�ा संग िमित २०७८/०१/०८ मा स�झौता भएको दे�खयो। उ�
काय�को स�झौता गदा� लागत अनुमानमा मु.अ.कर �. १,०३,४२३|०० राखेको तर काय� स�प� �ितबेदनमा �,१,०९,१२७|५३ राखी सोिह अनुसार खच� लेखेको
दे�खयो | उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानमा उ�े�खत मु.अ.कर रकम भ�दा बढी खच� ले�न निम�ने भएकोले बढी भु�ानी िदएको �. ५,७०५|०० अिनयिमत
दे�खएको �

५,७०५

६४ . 
भौचर नं. 36 िमित 2077/06/25, 218 िमित 2077/10/19 र 577 िमित 2078/3/24 महाकाली नगरपा�लका वाड� नं. ६ ले िवपद ्�यव�थापन काय� अ�त�गत 2077

बैशाख जेठ र असार मिहनामा �ो�साहन �व�प मा�सक �.5000।- का दरले ८ जनालाई पा�र�िमक िदने िनण�य बमो�जम १% कर क�ी गरी �.120000।- भु�ानी
दे�खएको छ । नगरपा�लकाले य�तो �कृितको रकम भु�ानी गदा� �वयम् सेवक िनयिु� तथा खच� स�ब��ध काय�िव�ध बनाई खच� गन� पन�मा सो नगरी खच� गरेकाले य�तो
खच� अिनयिमत दे�खएको �.

३४०,०००

६५ . 
भौचर नं. 71 िमित 2077/07/26 यस नगरपा�लकाले बािष�क काय��म अनुसार कृषकह�लाई सु�तलाको िव�वा िवतरण गन� ना.�ा.स. शेर �सह बोहरालाई पे� क� िदई
िब�देबा�सनी िम��त फलफुल नस�री गोरखालाई 7000 थान िबजु सु�तला,5000 थान िबजु कागती र 2000 थान अिमलो ख�रद गरी �.462000।- साथै ढुवानी वापत
�.65000 गरी ज�मा 527,000।- भु�ानी गरेको छ । यसरी ख�रद ग�रएका िब�वाह� कुन ठाँउ र कुन कृिषकले बु� ने भरपाई नामा साथै िवतरण गन� आधार (पुरै
अनुदान हो वा कृिषकको पिन केही योगदान रहने) समेत नरा�ख भएकोले थप �प� ह�न नसिकने ह� ँदा काय��मलाई �प� ह�ने �माण पन� गनु�पन� �.

५२७,०००

६६ . 
भौचर ९४ िमित 2077/08/07 साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 19 अनुसार 20 हजार भ�दा मा�थको भु�ानी गदा� मू.अ.कर दता�वालसँग गन� �यव�थाछ ।
यस नगरपा�लकाले संचालन गन� िविभ� सडकह�को िड.पी.आर. गन� �ी धम��� �सह महरलाई �.4,98,000।- भु�ानी ग�रएकोमा करिवजक पेश गनु�पन� साथै उ�
िड.पी.आर. को �ितवेखन पेश गनु�पन� �.

४९८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६७ पा� विच� िनमा�ण

६७.१ यस नगरपा�लकाले 2076 जेठ १० गते दे�ख ५० िदन िभ�मा नगरपा�लकाको पा� विच� र अ�त�रि�या�मक न�सा िनमा�ण काय� स�प� न गन� गरी िमित 2076/01/10 मा
क�य ि��टल �ा.�ल.(601875696) सँग स�झौता काया��वयनमा िन�न �यहोरा र यसबाट सम� नगरपा�लकाको योजना िनमा�ण समेतमा असर परेको दे�खयो । यसमा
नगरपा�लकाले आव�यक कावा�ही गरी फरफारक गनु� पद�छ ।

६७.२ स�झौताअनुसार ५० िदन िभ�मा काय�स�प� न गनु� पन�मा नगरी िमित 2077/09/13 स�म सेवा �दायकले ८० �ितशत भु�ानी �लई सकेकोमा �याद थप �वीकृत बेगरको
यो आ.व.को. भु�ानी अिनयिमत दे�खएको �.

िमित 2077/03/10 मा �यादथपको लािग िनवेदन िदएकोमा उ� िनवेदन िमित 2077/03/12 मा काया�लयमा दता� भाएको र उ� िनवेदनमा कोरोना लगायतका कारण
�याद थप गन� अनुरोध ग�रएकोमा िनजको दावी सा�दिभक नरहेको ।

३३८,०००

६७.३ स�झौताको दफा 8.01 मा काम िढला गरेमा �च�लत आ�थ�क ऐन अनुसार ज�रवाना ल�े उ�ेख भएकोमा सो अनुसार अ�धकतम १० �ितशत ज�रवाना असुल गनु�पन�मा
नगरेको �.

१६९,०००

६७.४ मु.अ.कर िनयमावली अनुसार िनजले भु�ानी दावी गरेको मु.अ.कर �.1,55,540।- को ५०% ले ह�ने �.77,770।- क�ी गरी दा�खला ह�नुपन�मा नगरेको �. ७७,७७०

६८ . 
भौचर न�बर २१५ िमित 2077/10/19 नगर �मुख हंसराज भ� िमित 2077/07/18 दे�ख िमित 2077/08/30 स�म काठमा�डौ �मण जादा धनगढी काठमा�डौ धनगढी
हवाईजहाज �योग गरेको र दाचु�ला धनगढी दाचु�ला गएको गाडीभाडा वापत �.43,505।- Anthola Tours & Travals Pvt Ltd लाई फोटोकपी िवल रा�ख भु�ानी
गरेकोले स�कल िवल पेश गनु�पन� �. �.

४३,५०५
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६९ . 
भौचर नं. 217 िमित 2077/10/19 �मण भ�ा िनयमावली 2064 अनुसार �मण गन� पदा�धकारीले सकेस�म स�तो िमत�ययी �मण साधन �योग गनु� पछ�  साथै �मण
जाँदा �वीकृत गरेर मा� जानु पन� �यव�था छ िन. �मुख �शासक�य अ�धकृत नर �सह बडाल दाचु�ला- धनगढी स�म म.१ख ८६५ नं. को जीप �रजव� गरेको भिन
�.18,000।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । िनज �.�.अ�धकृतको �मण आदेश समेत संल� नभएकोले यो खच� अ�वभािवक दे�ख�छ यसरी अ�वभािवक दे�खएको खच�
�.18,000।- िनयमसंगत नदे�खएको �.

१८,०००

७० .

७०.१ भौचर न�बर 531 िमित 2078/3/20 यस काया�लयका प.�वा.�ािव�धक �ी रधुवीर �सह ठगु� ना उ�च अदालत महे��नगर (मु�ा नं.077-wo-003) मा ले�खत जवाफ िदन
यस नगरपा�लकाको िमित 2077/05/12 को अ��तयारीले महे��नगर जाँदा दे�खएको �यहोरा िन�नछन् ।

७०.२ िमित 2077/05/14 गते छलफलमा उप��थत ह�नका साथै �ल�खत जवाफ िदन वारेश वा कानून �यवसाय िनयिु� गन� र मू�ाका स�पूण� कामकावा�ही गन� विकल िनयिु�
गन� भ�े िनण�य बमो�जम विकल िनयिु�का कागजात संल� गरेको दे�खदनै ।

७०.३ िमित 2077/12/30 को प�ानुसार अ�धव�ा िशवराज पा�डेलाई पा�र�िमक वापत �.85,000।- र िमित 2077/06/20 को प�नुसार �. 40,000।- गरी कुल रकम
�.1,25,000।- भु�ानी गरेकोमा कर िवजक समावेश नगरेकोले आय कर ऐन 2058 अनुसार कर िवजक पेश गनु�पन� �. 

१२५,०००

७०.४ �मण खच� िनयमावली 2064 अनुसार �मण गन� कम�चारीले �मण खच� िमत�यिय र कम खिच�लो गनु� पछ�  भ� ने �यव�था भए बमो�जम प.�वा.�ा. रधुिवर �सह ठगु�ाले
महे��नगर जाँदा िमित 2077/10/11 को स�झौता अनुसार गाडीभाडा वापत �.22,000।- िमित 2077/12/04 मा स�झौता गरी �.22,000।- भाडा भु�ानी गरेकोले
िनयमावलीको मम� िवप�रतको खच� अिनयिमत दे�खएको �.

४४,०००
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७१ . 
भौचर नं. 550िमित 2078/03/22 जनता संग नगर�मुख अ�त�गत आ�त�रक �ोतबाट �यहोन� गरी मालपोत काया�लय दाचु�लालाई मो.सा. ख�रद गन� �.2,88,950।-
अनुदान िदएकोमा मालपोत काया�लयले Bajaj Pulsar 150TD को मो.सा. ख�रद गरेकोमा उ� मो.सा.मालपोत काया�लयमा दा�खला भएको �माण सिहत
मो.सा.को.चे�सस न�बर सिहतको �माण पेश गनु�पन� �.

२८८,९५०

७२ . 
स�ब��धत फम�वा स�पालस�को नाममा नै भु�ानी गनु� पन�ः- कुनै पिन भु�ानी गदा� स�ब��धत फम� वा स�लायस�को नाममा भु�ानी गनु� पद�छ र यस नगरपा�लकाले केही वा
फम� वा स�लायस�को नाममा भु�ानी नगरी काया�लयमा कम�चारीह�को नाममा भु�ानी गरेकोले य�तो भु�ानीमा िनय��ण ह�नु पन� दे�ख�छ । ज�तै उदाहरण

गो.भौ.नं र िमित स�लायस�को नाम भु�ानी �लने �यि� रकम �

602/2078/03/28 अमृत त�दरुी भोजनालय �कुम �सह खाती 19500

,, के.िड.एस. ट� ेडस� िदपे�� �सह कँुवर 39200

607/2078/03/28 भूिमराज ट� ेडस� मोहन �सह काक� 5640

608/2078/03/28 मेनरा ट� ेडस� ए�ड स�लायस� िदपे�� �सह कँुवर 19670

632/2078/3/30 ह�नैनाथ होटल ए�ड लज िदनेश वहादरु पाल 39401

636/2078/03/30 िब.ए�ड एस ट� ेड ए�ड लिटनाथ छापाखाना यवु राज जोशी 42100

७३ अस�ब��धत खच� 
नेपाल सरकारले नेपाल सरकार अ�त�गतका काया�लयह�लाई आव�यकगत सामान ख�रद गन� बजेट िविनयोजन गरेको ह��छ । यस काया�लयले िव��य सामािनकरणको
बजेट खच� ग�र �ी �ज�ा अदालत दाचु�लालाई सोलार �याट� ी थान ४ ख�रद ग�र उ�तातारा टे��नकल गु�स स�लायस�लाई �. 1,49,996।- भु�ानी गरेको छ यसरी
िव��यसमािनकरण रकमले अक� काया�लयलाई साम�ी ख�रद गन� रकम िदन िनयमसंगत नदे�खनुका साथै उ� सामानह� �ज�ा अदालतमा आ�दानी बाधेको दे�खदनै
आ�दानी बाधेको �माण पेश ह�नुपन� �.

१४९,९९६
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७४ एफ एम भवन िनमा�ण 

�देश सरकार बाट ह�ता�त�रत काय��म अनुसार सामुदाियक रेिडयो नया नेपाल एफ एम भवन िनमा�णका लािग भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित संग २०७८/०१/२० मा
स�झौता गरेकोमा उ� िनमा�ण काय� स�प� ग�र गो.भौ.नं. १९/०७८/०३/२४ बाट �. १४,५३,९८२|०० खच� लेखेको छ | नगरपा�लका को वडा नं. ५ मा िनिम�त उ�
एफ एम भवन नगरपा�लकाले आ�नो �वािम�वमा �लएको पाइएन भने समुदायलाई ह�ता�तरण गरेको समेत दे�खएन | कुल �. १८,९६,२९९|०० को लागत अनुमान
तयार ग�र � १८,७०,५६३|०० मा स�प� भएको उ� एफ.एम भवनको ७८ �ितशत रकम न.पा. बाट भु�ानी भएको अव�थामा नगरपा�लकाले सो बाट पाउने सेवा
सुिबधाको स�ब�धमा छु�ै स�झौता गनु� पन�मा गरेको पाइएन |

७५ . 
नगरपा�लकाको सुचना �सारण गरेबाफत शु�क भु�ानी गन� गरेको पाइएकोले बािष�क िन��चत रकम तोक� अथवा नगरपा�लकाबाट सुचना �शारण बाफत भु�ानी ह�ने
रकममा छुट �लने ग�र स�झौता गनु� पन� दे�ख�छ

७६ पी सी आर �याब िनमा�ण

७६.१ िप�सआर �याब भवन िनमा�णका लािग �. ५०,१५,०००|०० बजेट �वीकृत भएकोमा �याब िनमा�णका लािग ४९,९८,५५०|०० को ल.ई.तयार पा�र अ�पताल
�यव�थापन सिमितसंग िमित २०७८/०१/२० मा उ� काय�को लािग स�झौता भएको दे�ख�छ | िनयमानुसार टे�डर माफ� त गनु� पन� उ� काम अ�पताल �यव�थापन
सिमित माफ� त गराउनु िनयमसंगत दे�खएन | उ� काय� िमित २०७८/०३/२४ मा स�प� गरेकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् …

७६.२ उ� काय�को लािग काय� स�प� �ितबेदन अनुसार ४७,१४,२६९|०० (क��ट�ज�सी र मम�त स�भार कोष बाहेक) को काय� स�प� भएको दे�खएबाट क��ट�ज�सी र मम�त
स�भार कोष बाफत को रकम �. १,६९,९०८|०० समेत ज�मा �. ४८,८४,१७७|०० खच� ले�नु पन� दे�ख�छ | उ� काय�को खच� � ४९,१७,७०८|०० लेखेबाट
�,३३,५३१|०० बढी खच� भएको रकम अिनयिमत भएको �

३३,५३१
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७६.३ तप�सल बमो�जमका फम�ह�लाई समान ख�रद बाफत भु�ानी गरेकोमा िबलको फोटोकपी पेस भएकोले मु.अ.कर समायोजन पेस गनु� पन� �.

�स.नं. भु�ानी फम� िबजक नं. िमित मु.रकम मु.अ.कर रकम

१ आर एन इको �यानल तथा य ुपीिभसी धनगढी ६/०७८/०३/२४ ६,२८,०४४|९९ ७२,२५३|००

२ महे�� लाइट हाउस गोदावरी धनगढ़ी उ�ेख नभएको ३,३९,६६१|०० ३९,०७६|००

१११,३२९

७६.४ िप�सआर �याब नगरपा�लकाले अ�पताललाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा हालस�म ह�ता�तरण नभएको र ह�ता�तरण �ि�यामा रहेको न.पा.को भनाइ रहेको छ | तसथ�
समयमै उ� �याब ह�ता�तरण ग�र अ�पतालमा �ज�मेवारी सानु�पन� दे�ख�छ |

७७ ब.उ.िह.न. ८००७३४०१५०२ ( �थानीय पूवा�धार िबकाश साझेदारी) 
९/०७८/०२/२६ जािमरपानी द�लत ब��त �सचाई योजनालाई स�झौता अनुसार काय� स�प� रकमको जन�मदान बाहेक �. ७,७५,२३५|०० भु�ानी िदएकोमा
स�झौता गदा�को लागत अनुमानमा मु.अ.कर रकम ४७,१७३|०० राखेको र काय� स�प�मा मु.अ.कर �. ४९,८३२|०० रा�ख सोिह अनुसार भु�ानी भएकोले स�झौता
भ�दा २,६५९|०० बढी मु.अ.कर भु�ानी भएको छ | तर उ� काय�को फरफारक गदा� �याट िबल �. ४,०७,१५८|४५ को पेस भएकोले सो को �याट �. ४६,८४१|२३
ह�ने भएकोले स�झौता भ�दा �. २९९१|०० बढी भु�ानी भएको मु.अ.कर रकम अिनयिमत दे�खएको �

२,९९१

७८ उपभो�ा सिमित माफ� त काय� 
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 कुनै पिन सं�था िवधान सिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ३७५ उपभो�ा सिमित सँग स�झौता गरी काय� गराई
�.११ करोड २८ लाख ३५ हजार २ सय ५१ 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�ण समेत नगराउने भएकोले
�थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नु पद�छ ।
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७९ ख�रद �यव�थापन 

सवारी 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 १ थान दईु पा��े सवारी साधन ख�रदमा � २ लाख ६४ हजार ५ सय खच� गरेका छन् ।

८० िनमा�ण काय�को गुण�तर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त आव�यक �यव�था गनु�पद�छ ।
काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को
गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब परी�ण ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम
भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतः िनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर
प�र�णला◌�इ अिनवाय� गनु� पद�छ ।
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८१ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँ स�मको औष�धज�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 वेगर �.१६ लाखका औष�ध सोझै ख�रद
गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

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 ।

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 ।

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 ।

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

औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

८२ . 
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 ।
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८३ �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 �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का ९ वटै वडाह�मा भौितक पूवा�धार
िनमा�ण काय� लगायतका ४३ वटा योजना तथा काय��म स�ालन गरी यस वष� ३९८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १७८५४०७८ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई
�यूनतम् ५२ िदन दे�ख 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 ।

८४ सामा�जक सुर�ातफ�  

लाभ�ाहीको अिभलेख – 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 । यस पा�लकाले �यव�थापन सूचना �णालीमा नाम समावेश नभएका �यि�ह�लाई भ�ा िवतरण
गरेको दे�खदनै ।

८५ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा 
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�, ��योक 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 ।

८६ अ�त�रक आय
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८६.१ आ�त�रक आय तफ� ः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार �े�को िबषयमा �तािनय �तरको िबकाशको लािग आव�धक
बािष�क रणनीित तयार ग�र कर िबषयगत रणनीित म�यमकालीन तथा िदघ�का�लन योजना बनाइ लागु गनु� पन� �यव�था रहेको छ | अ�तर सरकारी िब��यव�थापन ऐन
२०७४ ले साब�जिनक खच�को अनुमािनत िबवरण तयार गन� आव�यकताको ��ेपण गन� , राज�वको ��ेपण गन�, र िव�ीय अनुसाशन कायम गन� �यव�था गरेको छ |

�थानीय तह बािष�क तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न २०७४ को बुदा नं. ५.१.२मा भएको �यव�था अनुसार राज�व परामश� सिमितले नेपालको संिबधान �थानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ र अ�य �च�लत कानुनको अ�धनमा रही �थानीय तहले आ�नो काय��े� िभ� प�रचालन गन� स�ने १ १ राज�वका �ोत,दायरा र दर समेतको
िब�लेषण ग�र आ�नो �े�िभ� संचालन ह�ने ि�याकलापमा ला�े करका दर तथा दायरा िब�लेषण गन� स�ने उ�ेख छ | यस नगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७७ले
तजु�मा गरेका राज�वका �ोतह� म�ये एक�कृत स�पित कर, घर ज�गा बहाल कर, �यवसाय कर, जिडबुटी, कवाडी र जीवज�तु कर संकलन गरेको छ | जस म�ये
एक�कृत स�पित कर स�पित धनीबाट ग�रएको �व-मु�यांकनका आधारमा संकलन भएको छ | एक�कृत स�पितकर �यव�थापन काय�िव�ध २०७५ बमो�जम यथोिचत
मु�यांकन गरेको पाइएन | �य�तै ऐनमा भएको �यव�था अनुसार सवारी साधन कर, मनोरंजन कर, पािक� ग शु�क ज�ता कर संकलन गन� गरेको पाइएन |

८६.२ आ�दानी र�सदः आ.व. ०७७/०७८मा नगरपा�लकाले आ�त�रक आय तफ�  ९६,७४,७००|०० को अनुमान गरेकोमा �. १०,९०,७०,५८|०० आ�दािन गरेको छ |

आयको अनुमान भ�दा बढी आ�दािन गरेको भएतापिन सो आ�दानीले नगरपा�लकाको चालु खच� धा� नस�ने दे�खएकोले आ�थ�क ऐनले �यव�था गरेका र �योगमा
नरहेका राज�वका �ोतह�को साथै निदज�य पदाथ�को आय �ा� ग�र आय �ोतलाई सबलीकरण गनु�पन� दे�खएको छ। भने थप करका दर तथा दायरा वृि� गन�
स�भा�यता अ�ययन गन� राज�व परामश� सिमितलाइ सि�य बनाउनु पन� दे�ख�छ |

८६.३ नगरपा�लकाले आ�त�रक आ�दानी �ा�ीका लािग र�सद छपाई गरी वडा काया�लयमा पठाउने र सो को रेकड�का लािग र�सद िनय��ण खाता राखेको भए पिन एकै
न�बरका र�सदह� �योगमा आएको, ��येक र�सदको आ�दानी दे�खने गरी दिैनक आ�दानी खाता नराखेको,र�सदबाट �ा� आ�दानी ब�क ज�मा गरेकोमा सो को �े�ता
तयार गरी अिभलेख नराखेको, �योग मा आएका कितपय र�सदह�मा के वापत कित रकम �ा� गरेको हो नखुलेको र �यूनतम द�तुर  �.100।–ले ह�ने रकम ब�क ज�मा
गरेको दे�ख�छ ।यसले गदा� वडाह�बाट �ा� ह�ने आय यथात� परक छ भ� न�सकएकोले सो मा सुधार ह�नु पछ�  । नगरपा�लकाको काया�लय आफैले �ा� गन� आय
िशष�कगत �पमा ब�क ज�मा भौचरको आधारमा आ�दानी बा�ने गरेको र र�सद काटने नगरेकोले सम�या दे�खएको छैन ।

८७ .
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८७.१ लेखापरी�णको �ममा न.पा. वडा ४ र ५ को र�सद आ�दानी िभडान गदा� वडा नं.५को िनयमानुसार आ�दानी र ज�मा गन� गरेको पाइएको छ भने वडा नं.४ ले
िनयमानुसार �े�ता राखेको पाईएन । सो स�दभ�मा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् –

८७.२ यस वडाले स�प�ी कर र अ�य आय समेत �.1679430।– न.पा. खातामा ज�मा गरेको दे�खएकोमा स�प�ी करको रकम �.365460।–भएबाट अ�य आय वापत
�.1313970।– ज�मा गरेको दे�ख�छ । उ� वडामा �योग भएका अ�य आय तफ� का १९ वटा र�सद ठेली म�य १८ वटा ठेली पेश भएकोमा सो को रकम जोडदा
�.1261950।– भएकोले बाँक� १ ठेलीको रकम �.52020।– ह�ने दे�ख�छ ।र�सद नं.2301 दे�ख 2350 स�मको र�सद ठेली पेश नभएबाट सो ठेलीबाट �.52020।–
आ�दानी गरेको हो भ�े एिकन गन� आधार रहेन । तसथ� उ� र�सदको आ�दानी एिकन गरी फरक रकम िमलान गनु�पन� �.

५२,०२०

८७.३ िन�न र�सद न�बरबाट के वापत कित रकम संकलन गरेको हो उ�ेख नभएको तर र�सद ठेलीको जोड ज�मा गदा� �.100।– मा� आ�दानी वाधेको पाइएकोले सो
स�ब�धमा छानवीन तथा एिकन गरी आ�दानी बा�नुपन� दे�खएको छ ।

र.नं. रकम ितन�को नाम िववरण ज�मा गरेको रकम �

2947 �ताप �संह खाती के वापत कित रकम नखुलेको 100।–

3030 – के वापत कित रकम नखुलेको 100।–

2863 पारवती कँुवर के वापत कित रकम नखुलेको 100।–

3091 तसा देवल के वापत कित रकम नखुलेको 100।–

८८ बस संचालन आय
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८८.१ बस संचालन बाफत यो आ.व.मा ७,४९,१९१|०० आ�दािन भएको दे�ख�छ भने इ�धन, मम�त लगायतका खच� बाफत �. १०,८३,५६१|०० खच� भएको छ | गत
आ.व.मा कित रकम बािक भै यो आ.व.मा अ�या भयो सो िबवरण �ा� नभएबाट र आ�दािन खच� को �े�ता अ�याव�धक ग�र नराखेका कारण सो को यथाथ� िववरण
दे�खएन। न.पा.ले नगर बस संचालन र �यव�थापनका लािग बस संचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७५ तयार ग�र नगर काया�पा�लकाबाट िमित २०७५/१२/०९
मा �वीकृत गराएको छ सो काय�िव�ध अनुसार गनु� पन� िन�न काय�ह� काय�ह� गरेको पाइएन |

• काय�िव�धको बुदा नं. ७ (६) संचा�लत बसको �च�लत कानुन बमो�जम िबमा गराउनु पन� �यव�था |
• काय�िव�धको बुदा नं. ८ अनुसार अनुगमन सिमितको गठन ग�र िनयिमत अनुगमनको �यव�था गन� |

८८.२ नगरपा�लकाका सुचना अ�धकृतले िमित २०७७/११/२२ दे�ख २४ स�म अनुगमन गरेको अव�थामा अिघ�ा ितन िदनको भ�दा दो�बर भाडा संकलन गरेको आ�नो
�ितबेदनमा उ�ेख गरेको दे�खयो | िमित २०७७/११/१९ दे�ख २१ स�मको भाडा संकलन रकम �. १२,६१५|०० उ�ेख गरेकोमा अनुगमन गदा�को ३ िदनमा भाडा
संकलन �. २४,९३३|०० दे�ख�छ | यसले गदा� अनुगमन काय�लाई क��तमा ह�ाको एक िदन गनु� पन� दे�खएको छ | तसथ� बस संचालन काय� िब�ध अनुसारका उपयु��
�यव�थाका अित�र� अ�य िबषयह�लाई पालना ग�र सेवा िदने िवषयका साथै आ�त�रक आएको �ोतको �पमा �यव�थापन गनु� पदा� छ |

८९ ि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 ५ वटा
बैठक बसी िविभ� �थानमा भएको बाढी पिहराे िनर��ण ��यामा सहजीकरण तथा राहत उपल�ध गराइएकोछ । ऐनमा तोिकए बमो�जम सिमितलाइ अझ काम, कत��य र
अ�धकारमा सि�य बनाउनु पद�छ ।
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९० 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 िवपद ्�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 ि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/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�/
गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय िवपद ्�यव�थापन कोष संचालन काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��वयनमा ऐन तथा िनयमावलीमा सिमितलाइ अझ काम,

कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

९१ ि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 �. १३०७६३८०।०० आ�दानी भई �.११४१५८८२ खच� गरी बाँक� �. १६६०४९८ दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम खच� लेखेको/िनयम
बनाएको/कोष खडा गरेकोछ। ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको �भावकारी पालना ह�नुपद�छ ।

९२ 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 ।
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९३ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा 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 छ:

• िन�सल शहरी �वा��य चौक� िनमा�णका लािग ज�गा दानदाताले ज�गा दानप� गन� मंजुरीनामा िदएको र ज�गा नगरपा�लकाको नाममा लगितकरण नभएको पा�लकाले
आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको, अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े� िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार
एवं संर�ण ग�र अिभलेख रा� नु पद�छ ।

९४ कोिभड–१९ तफ�  
.
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९५ . 
आ.व. २०७७/०७८ को अषाढ मसा�त स�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी�ोत रकम� खच�िशष�क रकम�

गतबष�कोबाँक� 4076380 राहतिवतरण 197704

�थानीयतहकोआ�नैवजेटवाट 8000000.00 �वारे�टाइनिनमा�णतथा�यव�थापन 2534241

संघीयकोिभडकोषवाट औषधीएवं�वा��यउपकरणख�रद 182740

�देशकोिभडकोषवाट आइसोलेसनके��िनमा�ण

अ�य�ोतबाट 1000000.00 खोपकाय��मखच�

जो�खमभ�ा 2813744

�शासिनकखच� 1114672

अ�यखच� 2912283

वाँक� 1660498

ज�मा 13076380.00 11415882
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९६ . 
कोिभड-१९ को रोकथाम र िनय��णका लािग िमित २०७६/१२/०३ मा नगर �मुखको संयोजक�वमा नगरपा�लका �तरीय �थानीय सम�वय सिमित गठन गरेको छ |

कोिभड िनय��ण तथा �यव�थापनका लािग छु�ै कानुिन �यव�था गरेको छैन | �य�तै पुब� तयारीको छु�ै काय�योजना बनाएको पाइएन | कोिभड का स�ब�धमा गरेका
�यवा�थापन दे�खएका �यहोराह� तप�सल छन् ..

• �ज�मेवारी संय��को गठन ग�र �ज�मेवारी तोकेको छ |

• �वारे�टाइनमा ब�ने �यि�को �वाव टे�ट गन� करारमा १ जना तथा �याब टे��न�सयनको �यव�था गरेको छ |

• पुब� तयारीको छु�ै काय� योजना तयार नगरेको तर सिमितको बैठकको िनण�य अनुसार गन� |
• �वारेनटाइन आइसोलेसनको �यव�था गरेको |
• बैठकको िनण�य अनुसार नगर �े�मा हे�पडे�क �थापना, �वा��यकम� प�रचालन, िनषेधा�ा जा�र ज�ता काय� गरेको छ |

• कोिभडका लािग छु�ै बजेटको �यव�था ग�र कोष खडा गरेको पाइएन | िबपत तथा राहत कोषबाट नै कोिभड �यव�थापन खच� गरेको छ
• आ.व. ०७६/०७७ मा ५ वटा �वारे�टाइन र १ वटा आइसोलेसन के�� िनमा�ण गरेकोमा ित संचालनको छु�ै मापद�ड तयार गरेको पाइएन |

• दाचु�ला बह�मुखी �या�पसमा २५ बेडको आइसोलेसन के�� �थापना गरेकोमा हाल ब�द रहेको |
• औष�ध िकट तथा उपकरण ख�रदका लागी संघबाट िव�ीय समानीकरण अ�तग�त �. ६० लाखको बजेट �यव�था गरेको छ

९७ . 
ख�रद �वा��य सामा�ीको अव�था िठक रहेता पिन ित सामा�ीह� महे�� नमुना मोडेल �कुलको एक कोठामा थ��याएर राखेको पाइयो | सो को िनरी�ण गदा� �लएका
त��बरह�.
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९८ . 
कुल �. ५३,७९,५२३|०० बराबरको कोिभड स�ब��ध स�ज�कल, ए�टीजेन िकट, मेिडकल बेड ज�ता सामा�ीह� िव�ालयको एक कोठामा थ��कएको अव�थामा ित
सामा�ी के गन� बारे हाल स�म िनण�य भएको पाइएन |

९९ . 
म���प�रषदको िनण�यले िब�ालयमा रहेका �वारे�टाइन हटाउने भनेकाले िमित २०७७ �वाणमा िनण�य ग�र िमित २०७७ भा� १३ बाट नगरपा�लकाको सरसफाई
के��मा अ�थाई �वारे�टाइन रहेको ठाउलाई आइसोलेसन से�टर तथा ितंकर मा.िब. ( सो मा.िब. ब�द रहेको ) �वारे�टाइन बनाएको |

१०० . 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प�ानुसार ५ बेडको �थायी अ�पताल बनाउन �. १० लाख आएकोमा नगरपा�लका अ�तग�त �ज�ा अ�पताल
रहेकोले अ�पताल िनमा�ण नभई खच� नभएको उ� रकम राहत कोषमा आ�दानी बाधेको पाइयो | यस�र िबशेस कामको लािग आएको उ� रकम खच� नभएको
अव�थामा िफता� पठाउनु पन�मा राहत कोषमा बािक दे�खएकोले संघीय सरकार सब� संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको �.१००००००। िमित २०७९।१।२७ मा फछय�ट भएकोमा NAMS Digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

१०१ ५/२०७७/०५/३० 

आ�थ�क काय� िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०)मा खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भपा�इ
भए नभएको र �रत पुगेको नपुगेको जाच गन� उ�ेख छ | यस गो. भा. बाट कोिभड काय��मको रकम िबिभ� �यि� ह�लाई भु�ानी गरेको �. १०,६९,७४४|०० खच�
लेखेकोमा �े�ता प�र�ण गदा� �. १०,२६, ०९४|०० को मा� िबल भपा�इ भएकोले िबल भपा�इ भ�दा बढी खच� लेखेको रकम ४३,६४८|०० अिनयिमत द�खएको �. 

४३,६४८

१०२ १८/०७७/०८/१७ 

कोिभड िनय��ण तथा रोकथाममा खिटएका �वयं सेवक तथा कम�चारीको पा�र�िमक भु�ानी गरेको भिन �.९,९४,७१५|०० (कर क�ी रकम �. १,२३,९४४|००
गरेको ) खच� लेखेकोमा सो को भपा�इ पेस नभएकोले सोको िवल भपा�ई पेश गनु�पन� �.

काया�लयको �िति�या उपर कारबाही हँदा यस बँुदामा रहेको �.९९४७१५। म�ये �८८६९२०। मा� िमित २०७९।१।२७ मा फछय�ट भएकोमा NAMS

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

१०७,७९५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१०३

पे�क� �यव�थापन 

आ�थ�क बष�को अ��यमा पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ५० मा आ�थ�क वष�को अ��य स�म बजेट ��ज ह�न निदने उ�े�यले
कसैलाई बै� जमानत न�लई पे�क� िदन नह�ने �यव�था छ ।पा�लकाले िन�नानुसार �यि� तथा सं�थालाई आ�थ�क वष�को अ��यमा पे�क� िदई आ�थ�क वष�को अ��य
स�म पे�क� बाक� रहेको दे�खयो । आ�थ�क वष�को अ��यमा बजेट ि�ज नह�ने उ�े�यले पे�क� िदने काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

�स.नं. पे�क��लएकोिमित गो. भौ. न. पे�क��लने�य��, फम�वाक�पनीकोनाम ज�मा

कम�चारी

१ २०७७/०४/०१ १ गौर�संह ठगु�ा ७०,०००

२ २०७७/०४/०१ १ मोहन�संहकाक� ८०,०००

ज�मा १,५०,०००

ठेकेदार

१ २०७७/०४/०१ १ नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा २,६१,७००

२ २०७७/०४/०१ १ नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा ९,२२,८००

३ २०७७/०४/०१ १ नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा १,४७,५००

४ २०७८/०२/१३ १८ जयलटवाविनमा�णसेवाए�डस�लायस� ६,५४,३६५

५ २०७८/०३/११ २३ राजे��।नम�कार।�स�नाथजे.भी २८,२४,०००

६ २०७८/०३/१७ २५ राजे��।नम�कार।�स�नाथजे.भी २८,२४,०५५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ७६,३४,४२०

सं�थागत

१ २०७७/०४/०१ १ कालापानीसामुदाियकसामाचारके�� ५,४३०

२ २०७७/०४/०१ १ �ज�ाखेलकुदिबकाससिमित १,८०,०००

३ २०७७/०४/०१ १ दगा�लिटनाथभवनिनमा�णसिमित ३,३२,०००

४ २०७७/०४/०१ १ दगुा�लिटनाथभवनिनमा�णसिमित ९५,०००

५ २०७७/०४/०१ १ दगुा�लिटनाथभवनिनमा�णसिमित ५३,०००

६ २०७७/०४/०१ १ दाचु�लाउ�धोगबािण�यसंघ ४,००,०००

७ २०७७/०४/०१ १ मा�लकाजु�ननमुनामािवधाप १,९४,५००

८ २०७७/०४/०१ १ मा�लकाजु�ननमुनामािवधाप ६,८६,०००

९ २०७७/०४/०१ १ मा�लकाजु�ननमुनामािवधाप १,०९,५००

१० २०७७/०४/०१ १ रेिडयोदाचु�लाएफएम ३,००,०००

११ २०७७/०४/०१ १ ह�नैनाथआ.िव.४कोठेभवनिनमा�ण २,०८,०००

१२ २०७७/०४/०१ १ ह�नैनाथआ.िव.४कोठेभवनिनमा�ण ७,३१,०००

१३ २०७७/०४/०१ १ ह�नैनाथआ.िव.४कोठेभवनिनमा�ण १,१७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१४ २०७७/१२/२९ २८२ जे�नाग�रक�ज�ासंघ १,००,०००

१५ २०७८/०१/१६ १५ समाजक�याणसमाजदाचु�ला १,००,०००

ज�मा ३६,११,४३०

उपभो�ासिमित

१ २०७७/०४/०१ १ नवयवुकआ.िव.िनमा�णसिमित १,५५,५००

२ २०७७/०४/०१ १ नवयवुकआ.िव.िनमा�णसिमित ५,४९,०००

३ २०७७/०४/०१ १ नवयवुकआ.िव.िनमा�णसिमित ८७,५००

४ २०७७/०४/०१ १ महादेबम��दरभौितकसुधारयोजना ६६,०००

५ २०७७/०४/०१ १ ह�रनाथआधारभुतिव�ालयडाडा २,३१,०००

६ २०७७/१०/०४ ४ काटैक�चैडेझो.पुिनमा�णसिमित ३,४०,७८०

७ २०७७/१०/१५ ६ कोटकैतो�लझो.पुिनमा�णसिमित ३,१७,२१०

८ २०७८/०२/२३ १६६ सेलामुलसडकदे�खबडुगाउ�याउलेबजारस�मिप.�स.�सबाटोिनमा�ण योजना ९९,०००

९ २०७८/०२/२८ १७७ �रङगेतालमुलसंर�णतथाढुङगेधारािनमा�ण ३,२३,४००

१० २०७८/०३/१० २३५ लेकसडकिनमा�णयो.उ.स ५,००,०००

ज�मा २६,६९,३९०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�यि�गत

१ २०७७/०४/०१ १ जनक�सहधामी ३०,०००

२ २०७७/०४/०१ १ रघुवीर�संहठगु�ा ७५,०००

३ २०७७/१२/२९ २७९ िहमालयभ� ५०,०००

ज�मा १,५५,०००

कुलज�मा १,४२,२०,२४०

१०४ पे�क� बाक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ७४ मा साव�जिनक िनकायले कुनै �योजनको लािग िदइएको पे�क� सो �योजन स�प� भएको िमितले
१५ िदन िभ� फ�य�ट भै स�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे��क िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��य स�म पे�क� फ�य�ट ह�न नसक� पे�क�
बाक�को िववरण पेश गरेकोले �याद नाघेको पे�क� �याजसिहत असुल फछ� यौट ह�नुपन� �.

आ.व. : २०७७/७८ को पे�क� िववरण

�स.नं. पे�क��लनेकोनाम �योजन �यादननाघेको �यादनाघेको

1 गौर�संह ठगु�ा काय��मखच� 70000

2 मोहन�संहकाक� काय��मखच� 80000

3 नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा िव�ालयअनुदान 261700

4 922800

२,७८७,७९५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा िव�ालयअनुदान

5 नम�कारिनमा�णतथाढुवानीसेवा िव�ालयअनुदान 147500

6 जयलटवाविनमा�णसेवाए�डस�लायस� िव�ालयअनुदान 654365

7 राजे��/नम�कार/�स�नाथजे.भी िव�ालयभवनअनुदान 2824000

8 राजे��/नम�कार/�स�नाथजे.भी िव�ालयभवनअनुदान 2824055

9 कालापानीसामुदाियकसामाचारके�� काय��मखच� 5430

10 �ज�ाखेलकुदिबकाससिमित काय��मखच� 180000

11 दाचु�लाउ�धोगबािण�यसंघ अ�यसाव�जिनकिनमा�ण 400000

12 जे�नाग�रक�ज�ासंघ जनतासंगनगर�मुखकाय��म 100000

13 समाजक�याणसमाजदाचु�ला �शासनअनुदान 100000

14 महादेबम��दरभौितकसुधारयोजना अ�यसाव�जिनकिनमा�ण 66000

15 काटैक�चैडेझो.पुिनमा�णसिमित झो.पु, िनमा�ण 340780

16 कोटकैतो�लझो.पुिनमा�णसिमित झो.पु, िनमा�ण 317210

17 सेलामुलसडकदे�खबडुगाउ�याउलेबजारस�मिप.�स.�सबाटोिनमा�ण योजना बाटोिनमा�ण 99000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np63 of 64

18 �रङगेतालमुलसंर�णतथाढुङगेधारािनमा�ण िविवधखानेपानीयोजना 323400

19 लेकसडकिनमा�णयो.उ.स लेकसडकमनपा९ 500000

20 िहमालयभ� जनतासंगनगर�मुखकाय��म 50000

कुलज�मा 7478445 2787795

१०५ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��णबा ला�ग पेश भएन । गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको
छ ।

(� हजारमा) 
गत वष� स�मको बाँक�

बे�जू (A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)
गत बष�स�मको बाँक� बे�जू (C=A-B)

१०२९३० ० १०२९३०

१०६ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७७/०७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छ

(� हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� कायम बे�जू(B) संपर��णबाट कायम बे�जू(C) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(D)
(D=A+B+C)

१०२९३० ५६५८७ ० १५९५१७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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