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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदन्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गधिव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विधर एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् माधर्िा (Core Values) 

 

स्विधरिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदन्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्विानको िारा २४१ मा संर्, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोन्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र् 
समेिको र्वचार 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 व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्विान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसाँग सम्बन्धिि ऐन, तनर्मको आिारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ााधवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदन्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि सािनको प्राति र पररचालन सम्बधिमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सिुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अन्धिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु मूलि: आधिररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आधिररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन धरू्न रहेको, पर्ााि आिार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोिन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषााधिमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तिक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तिक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीर्ाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आधिररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सिुार हनु नसकेको, स्रोि, सािन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतिकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आधिररक तनर्धरण कमजोर रहनकुा साथै आधिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बधिी स्पि कार्ार्वति िजुामा भएको 
देन्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सिुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपन्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातिकारीहरूसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ााधवर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सिुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातिकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा िधर्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमन्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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       प्रादेन्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लनु्म्वनी प्रदेश 

 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं.  तमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

श्री प्रमखुज्रू्, 

सन्धिखका  नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
अर्ााखााँची । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले सन्धिखका  नगरपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बन्धिि अधर् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आिार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बन्धिि अधर् र्ववरणले स्थानीर् िहसाँग 
सम्बन्धिि प्रचतलि काननुबमोन्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था न्चरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आिार 

१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढााँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू ३ करोड ९६ लाख ६८ हजार बेरुजू देन्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७९/३/१७ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.११ 
हजार फस्र्ौट भई बााँकी बेरुजू असलु गनुापने रू. १२ लाख ८९ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड २५ लाख १६ हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू. २ करोड ४८ लाख ७२ हजार र पेश्की रू. ९ लाख ८० हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्मको रु १ करोड 
२८ लाख २८ हजार बरेुजू बााँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतिक बेरुजू रु ४ करोड ४१ लाख ५ हजार रहेको छ ।पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतिक बरेुजू न्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ। 

३. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र सािनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमाचारीको 
दरबधदीअनसुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, 
र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आधिररक तनर्धरण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आिाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्विान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बन्धिि अधर् प्रचतलि कानूनबमोन्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसाँग हामी स्विधर छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका 
लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आिारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतिकारीको न्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबति िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अधर् प्रचतलि काननु 

बमोन्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अधर् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आाँकडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आधिररक तनर्धरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउाँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अधर् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आाँकडा रर्हि होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामाधर् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हधुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बन्धिि अधर् प्रचतलि काननुबमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजधर् वा अधर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भन ेहुाँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामाधर्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजधर् वा अधर् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आाँकडा मातनएको 
छ।  

         (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

सन्धिखका  नगरपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, िरौटी र अधर् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारन्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 
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दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
न्जम्मेवारी नसारेको 

सोिभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ान्धिक
 

लगिी
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लगिी
 

सैर्द्ान्धिक
 

लगिी
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अद्यावतिक बेरुजू न्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
न्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बााँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बााँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबााँकी 

अर्ााखााँची १२८२८ ० ८३८० ४४४८ ० ३९६५७ ४४१०५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : स��धखक�  नगरपा�लका, अघा�खाँची , स��धखक�  नगरपा�लका , अघा�खाँची

काया�लय �मुख नारायण अया�ल २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख नवराज गौतम २०७७-४-१

बे�जु रकम ३९,६६८,०१४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,२४,०६,१४५.७५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ८७,२०,५२,८१३ चालु खच� ३४,२९,४७,०२९.७७

�देश सरकारबाट अनुदान ७,६५,९७,३०८.८६ पँूजीगत खच� ३७,९१,१५,६६२.८६

राज�व बाँडफाँट २,९९,९९,०२३.३२ िव�ीय/अ�य �यव�था २६,८६,४१,९६१.२

आ�त�रक आय ११,०४,२५५

अ�य आय ४,०५,३८,९२४.३८

कुल आय १,०२,०२,९२,३२४.५६ कुल खच� ९९,०७,०४,६५३.८३

बाँक� मौ�दात १०,१९,९३,८१६.४९
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१ प�रचय

लखेापरी�कको �ज�मेवारी लखेापरी� िन�कष� सिहतको �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववर०ाको स�पूर्०ा
�ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको ५ । बै� नगदी िकताबसमेत आ�थ�क कारोबारका अकंगिणितय शु�ता तफ�  काया�लय र आ�त�रक
लखेाप�र�णल ेगन� जोड ज�मामा िनभ�र ग�रएको छ। लखेापरी�०ामा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोवारसंग स�ब��धत िनकायबा६ �ा�
जानकारी अनुसार तयार ग�र �वीकृत भएको लखेापरी�०ा योजना बमो�जमको जो�खम िव�लषे०ा, नमूना ५नौ६ र �यव�थापन
�ितिन�ध�व प�को आधारमा लखेापरी�०ा नीित मापद०८, माग�दश�न, िनद�शन एवं �यवसाियक लखेापरी�०ाका असल अ�यास र
लखेापरी�०ा सीमासमेतको आधारमा प�र�०ा गरी तयार ग�रएकोे लखेापरी�०ाको म�यौदा �ितवेदन उपर �यव�थापनसंगको बिहग�मन
बै७कमा ५लफल ग�र कायम भएको �यहोरा सिहतको �ितवेदन जारी ग�रएको ५ । लखेापरी�०ाको �ममा �ितवेदनको यथाथ�ता र
पया��ताको िन��त पु�याई समेत संकलन गरी �यसका आधारमा यो �ितवेदन तयार ग�रएको ५ । लखेापरी�०ामा दे�खएका �यहोरा म�ये
त�काल �मा०ा पेश ह�न आएका �यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको ५ैन । उि��खत आधारमा लखेापरी�ण स�प� गरी दे�खएका
�यहोराह� उपर िमती २०७८।०६।२४ मा �यव�थापनप�सँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यल ेयस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल े संचालन गन�
काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता
सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १२ वडा, ६५सभा
सद�य, १२९.४२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ४० हजार ४ सय २२ जनसं�या रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ ।पा�लकाले NEPSAS based को ढाँचामा िव�ीय िववरण तयार
गरेको दे�खएन । �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 ।

३ ऐन कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपा�लकाले गनु�पन� उ�ेख भएका काय�ह� ग�रएको
ह�नुपन�मा देहायका काय�ह� भएको दे�खएन । अत उ� ऐन�ारा गनु�पन� काय�ह� �भावकारी �पमा ग�रनु पन� दे�ख�छ । क) �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को
दफा ११ अनुसार नभएका काय�ह� • साव�जिनक ऐलानी र पत� ज�गा, साव�जिनक भवन,भौितक पुवा�धारके संर�ण र सुर�ा नभएको • अन�धकृत िनमा�ण तथा
साव�जिनक स�प�� अित�मण रोकथाम तथा िनय��ण नभएको • �देश कानुनको अ�धनमा रही एफ.एम स�ालन स�ब�धी काय� नभएको, • �थानीय सेवाको
�यव�थापन स�ब�धी नीित,मापद�ड,सेवा शत�,योजना,काया��वयन र िनयमन नभएको, • आयोजनाको अ�ययन, अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न नभएको, • मातृभाषा
िश�ा िदने िव�ालयको अनुमित अनुगमन, तथा िनयमन नभएको, • सामुदाियक िव�ालयको ज�गाको �वािम�व, स�प�� अिभलेख, संर�णा र �यव�थापन नभएको, •
�थानीय पु�तकालय र वाचनालयको संचालन तथा �यव�थापन नभएको, • वाय ुतथा �वनीको �दषुण िनय��ण र िनयमन नभएको, • �थानीय अिभलेख �यव�थापन
स�ब�धी नीित, कानून, मापद�ड, योजना िनमा�ण, काया��वयन, अनुगमन र िनयमन नभएको, • �थानीय चरन तथा खक�  िवकास र �यव�थापन नभएको, • जे� नाग�रक,

�लब, िदवा सेवा के��, भेटघाट �थल, अ�य के��को संचालन तथा �यव�थापन नभएको, • खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन नगरेको, • एक
मेगावाटस�मका जलिव�ुत आयोजना स�ब�धी �थानीय�तरको नीित, कानुन, मापद�ड, योजना तजु�मा नगरेको, • �थानीय तहमा वकै��पक उजा� स�ब�धी नीित,

कानून, मापद�ड, योजना तजु�मा नगरेको, • �थानीय िव�ुत िवतरण �णाली र सेवाको �यव�थापन, संचालन, अनुगमन र िनयमन नभएको, • �थानीय तहमा वकै��पक
उजा� स�ब�धी �िव�ध िवकास र ह�ता�तरण, �मता अिभवृि� र �व��न नगरेको, • खानेपानी, साना जलिव�ुत आयोजना तथा वकै��पक उजा� स�ब�धी अ�य काय�
नभएको, • जलाधार, व�यज�तु, खानी तथा खिनज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नीित, कानून, मापद�ड तयार नगरेको, • सामुदाियक भुसंर�ण र सोमा
आधा�रत आय आज�न काय��म नभएको, • खानी तथा खिनज पदाथ� स�ब�धी सूचता तथा त�या� संकलन नभएको, • बह�मु�य धातु, प�थर तथा खिनज पदाथ�को
संर�णा र स�व��नमा सहयोग नगरेको • आयवु�िदक, यनुानी, आ�ची, होिमयो�या�थक, �ाकृितक िचिक�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन
नभएको, • खानेपानी महशुल िनधा�रण र खानेपानी सेवाको �यव�थापन नभएको, • �थानीय साना सतह तथा भूिमगत �संचाई �णालीको संचालन तथा मम�त स�भार
सेवा शु�क िनधा�रण र संकलन स�ब�धी �यव�थापन नभएको, • वातावरण, पया�वरण तथा जैिवक िविवधता स�ब�धी २६ वटा काम कत��य रहेकोमा कुनै पिन
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काया��वयन नभएको, • �यि�गत घ�नाको �थानीय त�या� स�ब�धी नीित कानून ,मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको, • �ाकृितक �ोतबाट ह�ने रोय�टी स�ब�धी
नीित, कानून, मापद�ड तजु�मा नभएको, • यातायात �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नीित, कानून, मापद�ड, योजना तजु�मा नभएको, • संघीय तथा �देश कानूनको
अ�धनमा रही �थानीय�तरको भु उपयोग नीित, योजना काय��म तजु�मा र काया��वयन नभएको, • संघीय तथा �देशको मापद�डको अ�धनमा रही �यव��थत व�ती
िवकासमा काय��मको तजु�मा र काया��वयन, एक�कृत व�ती िवकासका लािग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा िवकास र �यव�थापन नगरेको, • �थानीय�तरमा
अ�यव��थत बसोवास �यव�थापन नभएको, • संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही �थानीय �े�िभ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केवुल तथा तारिविहन
टे�लिभजन �सारणको अनुमित, नवीकरण र िनयमन नभएको, • �थानीय बस, ट�ली बस, ट� ाम ज�ता म�यम �मताका मास ट� ा��जट �णालीको नीित मापद�ड ,योजना
काया��वयन नभएको, • राि�� य रेल पूवा�धारको उपयोग तथा महानगरीय �े�िभ� शहरी रेल सेवाको संचालन, �यव�थापन, मम�त संभार, सम�वय, साझेदारी र सहकाय�
नभएको ख) �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अ�य दफा अनुसार नभएका काय�ह� • दफा २४ (४) नगरपा�लकाले आव�धक, वािष�क, रणनीितगत योजना
बनाउँदा म�यम तथा दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची तयार नगरेको, • दफा ८३ (७) नगरपा�लकाले संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा कुनै
काय� स�पादन गन� िवशेष� सेवा आव�यक पन� भई सेवा करारबाट काय� स�पादन गदा� उपय�ु र �भावकारी ह�ने देखेमा सेवा करारबाट �य�तो काय� गन� स�ने उ�ेख
गरेकोमा नभएको,

४ िनित तथा काय��म काया��वयन 

नगरपा�लकाको नगरसभाको नवौ अ�धवेशनमा ��तुत गरेका नीित तथा काय��मह� म�ये देहायका काय��मह� काया��वयन भएका छैनन ।

५ बजेट काया��वयन 

उप�मुख�ारा ��तुत आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को बजेट तथा काय��म काया��वयन ग�रएको ह�नु पद�छ । तर काया�लयले यो वष�को �वीकृत बािष�क बजेट काय��म
म�ये देहाय अनुसार � १९ लाख ३० हजारको काय��म काया��वयन गरेको दे�खएन। अतः नगरसभाबाट पा�रत वािष�क बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ग�रनु
पद�छ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन

1 संगठना�मक संरचना िनमा�ण (ONM Survey) १,०५,०००

2 मेलिमलाप के��का पदा�धकारीह�लाइ नगर�तरीय ता�लम १,००,०००
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3 संगठना�मक संरचना िनमा�ण (ONM Survey) ३,९५,०००

4 कालीमाटी वे�टारी गोरेटो बाटो–१० वडा ५०,०००

5 माउ�े िचवेक कुलो िनमा�ण स.न.पा.–८ ५०,०००

6 एकले खेत मुहानदे�ख साउनेथुमस�म टंक� �ल�ट खानेपानी योजना–३ ५०,०००

7 शिहद �मृती पाक�  (मगाथुम) िनमा�णको लािग िडपीआर िनमा�ण-९ १,००,०००

8 उ�ोग �यवसायह�को लगत संकलन अ�याव�धक १,५०,०००

9 वातावरण मै�ी काय��म (�थानीय साझेदारी काय��म) ५,००,०००

10 सडक ब�ी १,००,०००

11 साउनेथुम कवर�थान मम�त २५,०००

12 बुडोलोटे -बाजाखक�  मोटर बाटो १,००,०००

13 कृिष सामा�ी तथा औजार मा अनुदान (५०%) १,२०,०००

14 साव�जिनक सुनुवाई ३५,०००

15 क�ाबोट मो.बा.संर�ण तथा वाल िनमा�ण ५०,०००

ज�मा १९,३०,०००
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६ �देश र �थानीय तहको काय�िव�ध 

काया�लयले काय��म स�चालन स�ब��ध काय�िव�ध बनाई काय��म स�चालन गनु� पन�मा काय�िव�ध बनाएको छैन र संिघय अथ� म��ालय�ारा बनाएको काय�िव�ध
काया��वयन गरेको छ । �थानीय तहले मापद�ड काय�िव�ध लगायत ऐन िनयमह� बनाउदा संघीय तथा �देशका मापद�ड र काय�िव�धसँग नबा�झने गरी बनाउनु पद�छ

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन
र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का
िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा
�याएको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण
सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13

वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट
तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा
साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का
िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ९ वटा ऐन, १० वटा िनयमावली, ५९ वटा समेत
७८ वटा कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना
तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको
गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका
आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ�
योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • मु�य अिभवृि� कर
िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा�
िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन। • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • पा�लकाले
२०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा
योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
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�गित तयार गरेको पाईएन। • राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थािनय तहले
आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन�
स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा
सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको
अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा
�ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले
तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी
ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग
ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने
आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–

�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक
परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण
भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८ 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�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 उपा�य�।उप
�मुखले २०७७।०३।१० गते �. ८७ करोड ४९ लाख �पैयाको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७।०५।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�खयो । ऐनमा तोिकए अनुसार अ��तयारी �दान ग�रनु पद�छ ।

९ चौमा�सक पँूजीगत खच� 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम 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.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा�
खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

तेसो
चौमा�सक

१ नगरपा�लका िनशत� पु�जगत २२६४७८ ३८३९६ ५५५५६ १३२५२६ ६६१८७

२ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत समपुरक पँु�जगत १९१९५ ५००० 0 १४१९५ ६२६०

३ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत पु�जगत ९६३४४ १०९४ ३४३ ९४९०७ ७३४६४

४ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत िवशेष अनुदान
पँु�जगत

15926 ५००० ५४६३ ५४६३ १०४६३

५ �देश
शसत� पँु�जगत र �देश िवशेष पँु�जगत

२६६३२ ० १७१० २४९२२ ११०४९

कूल खच�: ३८४५७५ ४४४९० ६३०७२ २७२०१३ १६७४२३

खच� �ितशत १००. ११.५७ १६.४ ७०.७३ ४३.५३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१० �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ११८२७०००० ८८७९५२१९/८६ १२.३०

सामा�जक �े� ३७४१७०००० ३३७९५९१७५/६८ ४६.८०

पूवा�धार िवकास �े� ३३२७३८०८२ १९५४३३९२० २७.०७

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह
िव�ीय �यव�थापन र सुशासन

२३१६२००० १८०९५४७५/६७ २.५०

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� र अ�य खच� ८६४१५४९५ ८१७७८९०१/४२ ११.३३

ज�मा ९३४७५५५७७ ७२२०६२६९२/६३ १००

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी ४६.८० �ितशत र सं�थागत िवकास र सेवा �वाह िव�ीय
�यव�थापन र सुशासनमा सबै भ�दा घटीमा २.५० �ितशत रहेको छ । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आय � 29999023.32 र अ�या सिहत �.९०१६१७१७.७० र राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.८२९०२९१३०.८९ समेत
�.९१९१९०८४८.५ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. ३४२९४७०२९.७७ र पँू�जगत तफ�  �. ३७९११५६६२.८६ समेत �. ७२२०६२६९२.६३ खच� भएको छ ।
खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ४.१५ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.१३४४१५९६ खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ४४.८१
�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै आय, अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ९०.२५ �ितशत चालु र ६८.३३ �ितशत मा� पँू�जगत िनमा�णमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण
गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक �पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१२ योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ४५६ ३११२०८७२

२ � एक लाख एक दे�ख दईु लाख स�मका योजना ९० १५७०९३५३

३ � दईु दे�ख पाँच लाखस�मका योजना ७४ २७९७०५८५

४ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ३२ २८४६५५८०

५ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ६५ १३८०५४०८९

६ ५० लाख भ�दा माथीका १२ १३२२४८७७३

ज�मा ७२९ ३७३५६९९१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३ �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 ।

१४ ल�य �गित 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �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�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना सं�या यो बष� खच� वािष�क �गित ��थती सं�या

शू�य �गती २५%स�म ५०% स�म ७५% स�म

74 162510668 12 5 3 1

७५ �ितशत भ�दा कम �गित ह�नाको कारणःकोिभड-१९ र िविभ� योजनाह�बोल� आ�हान ह� ँदा �ित��धा� भइ बचत रहेको रकमबाट ते�ो तथा चौथो पटक बोलप�
आ�हान भइ समय अभाव भएको र उ� योजनाह� बह�वष� भएकोले चालु आ.व.मा �गित कम भएको । 

१५ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
न�बर
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१५.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन �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 ४१ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा २७ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ। दरब�दी बमो�जम िडिभजनल
ई��जिनयरसमेत १४ जना 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 बनाउनुपद�छ ।

१५.२ 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 । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ४३ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १०१५२४१५ खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम
पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा २१ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ५०४५६२५ भु�ानी गरेकोले िनयमस�मत
नदे�खएको �..

�स.न. नामथर पद मा�सक तलब अव�ध ज�मा तलव पोशाक भ�ा चाड पव� खच� ज�मा �

१ िबशाल महत आई िट अिफसर ३५९९० ९ ३०५९१५ १०००० ०.०० ३१५९१५

२ मेघराज पोखरेल सब-ई. २८२०० १२ ३३८४०० १०००० २८२०० ३७६६००

३ सीता िव.सी. क.अ. २८२०० १२ ३३८४०० १०००० २८२०० ३७६६००

४ ल�मण आचाय� चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

५ कृ�णा भुषाल चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

६ स�रता भुसाल चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

५,०४५,६२५
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७ गीता ढु�ाना चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

८ यमुना प�थी मरा�सनी चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

९ माया प�थी चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

१० शारदा खनाल िव.क. चौथ�.क.अ. २६६१० १२ ३१९३२० १०००० २६६१० ३५५९३०

११ रोशना वे�वासे अ.न.मी १५००० ९ १३५००० १३५०००

१२ बस�ता खनाल भुसाल अ.न.मी १५००० ९ १३५००० १३५०००

१३ अ��मता पा�डे अ.न.मी १५००० ९ १३५००० १३५०००

१४ सृजना िव क अ न मी १५०००० ९ १३५००० १३५०००

१५ दश�ना हमाल अ.न.मी १५००० ९ १३५००० १३५०००

१६ क�पना खनाल �वाली अ.न.मी १५००० ९ १३५००० १३५०००

१७ स�ु के.सी अ.हे.व १५००० ९ १३५००० १३५०००

१८ र�ु भुसाल आचाय� अ.हे.व १५००० ९ १३५००० १३५०००

१९ �िम�ला घत� अ.हे.व १५००० ९ १३५००० १३५०००

२० गोमा थापा अ.हे.व १५००० ९ १३५००० १३५०००

२१ पदम भुसाल अ.हे.व १५००० ९ १३५००० १३५०००

�म भौचर
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ज�मा ४७०२९५५ १००००० २४२६७० ५०४५६२५

२२ नारायण पौडेल हे स.चा.�थम २३८५० १२ २८६२०० १०००० २३८५० ३२००५०

२३ िशव भुसाल हे.स.चा.�थम २३८५० १२ २८६२०० १०००० २३८५० ३२००५०

२४ टोपलाल आचाय� का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

२५ कृ�ण बहादरु भ�राई का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

२६ देवी �साद पौडेल का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

२७ दीपक आचाय� का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

२८ सुिम�ा ब�जाडे का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

२९ कमला भुसाल का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३० उषा ब�नेत का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३१ सुिम�ा िव.क. का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३२ माधवी ब�जाडे का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३३ छमा �े�ी का.स. १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३४ अ�जु मुखीया ��वपर १८००० १२ २१६००० १०००० १८००० २४४०००

३५ शस बहादरु नेपाली ट� या�टर चालक २३८५० १२ २८६२०० १०००० २३८५० ३२००५०
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३६ छ�द बहादरु पा�डे सरसफाई सहयोगी १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३७ स�तोष ल�साल का.स १९४८० १२ २३३७६० १०००० १९४८० २६३२४०

३८ रामजी भ�राई सरसफाई सहयोगी १९४८० ११ २१४२८० १०००० १९४८० २४३७६०

३९ सुमा ट�डन ख�ी का.स. १०००० १० १००००० १०००००

४० विवता रायमाझी का.स. १०००० १० १००००० १०००००

४१ िमना �वाली िगरी का.स. १०००० १० १००००० १०००००

४२ माया �े� का.स. १०००० १० १००००० १०००००

४३ सुिनता प�थी चुदाली का.स. १०००० १० १००००० १०००००

ज�मा ९२९६९५५ २७०००० ५८५४६० १०१५२४१५

१५.३ वडा सिचवको पदपूित� पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी १२ रहेकोम १३ जना काय�रत
रहेको दे�खयो । दरब�दी भ�दा बिढ पदरपुत� भएको पद �ज�ा��थत अ�य� �थानीय तहमा समायोजन ग�रनु पद�छ ।साथै �वीकृत दरब�दी भ�दा बिढ ह�ने गरी पदपुत�
ग�रनु ह� ँदनै ।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� बिढ पूत� सं�या

12 12 13 १
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१६

�याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ४ र यो बष� थप भएको २० गरी कुल २४ िववाद दता� भएकोमा १९ वटा मा� फ��यौट भई ५ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

भौ नं िमित �यहोरा वे�जु रकम

२२४।२०७८।३।२२ भाडा भु�ानीमा कर क�ी नगरेको � ३९००

१९९।२०७८।३।२० ढुवानी भाडा भु�ानीमा वढी खच� लेखेको असुल गनु�पन� � ५५०

२५०।२०७८।३।२५ पा�र�िमक तथा भता िवतरणमा कर क�ा नगरेको � २९२५

२३८।२०७८।३।२३ ढुवानी भाडामा कर क�ी नगरेको असुल गन� � ३१५०

१०।२०७७।५।२२ वहाल कर क�ी नगरी भु�ानी िदएको � १०५५

१६१।२०७७।८।२५ वहाल कर घटी क�ी गरेको � ४००

२१३।२०७७।९।७ वहाल कर घटी क�ी गरेको � ७५६

३१८।२०७७।१०।५ सामान ढुवानीमा कर क�ा नगरेको � २००

३२०।२०७७।१०।५ वहाल कर कम क�ी गरेको � १५०

३३७।२०७७।१०।२ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � ४६९

३८९।२०७७।१०।२ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � १५००

१८,१३८�म भौचर
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४८३।२०७७।१२।५ वहाल कर घटी क�ी गरेको � २७०

६६७।२०७८।१।२० वहाल कर घटी क�ी गरेको � ३००

६७२।२०७८।१।२० वहाल कर क�ी नगरेको � ६००

७४९।२०७८।२।१३ वहाल कर वुझाएको र�सद पेश गनु�पन� � १०५०

९४४।२०७८।३।२३ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � ८६३

असुल गनु�पन� � १८१३८

१७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह 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।७८ को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक
लेखापरी�ण आ�थ�क वष�को अ�तमा एकै पटक गराएको दे�खयो । आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याएको �यहोराह� उपर काया�लयले �िति�या िदने र स�परी�ण
गराउने गरेको दे�खएन। लेखापरी�णको समयमा आ�त�रक लेखापरी�ण अ�धकृतको उप��थित रहेन ।अतः आ�त�रक लेखापरी�ण चौमा�सक �पमा गन� र
लेखापरी�णबाट  औं�याएका �यहोराह� उपर कारवाही गन� ग�रनु पद�छ । बहाल कर बापत � ५००० दा�खला भएको तथा आइ इ इ एस क�स�टे�सीलाई �
४९७००० भु�ानी गरेको िवल भरपाई �िति�यासाथ पेश गरेकोले � ५०२००० बे�जु हटाई � १८१३८ बाँक� दे�खएको �

भौ नं िमित �यहोरा वे�जु रकम

२२४।२०७८।३।२२ भाडा भु�ानीमा कर क�ी नगरेको � ३९००

१९९।२०७८।३।२० ढुवानी भाडा भु�ानीमा वढी खच� लेखेको असुल गनु�पन� � ५५०

२५०।२०७८।३।२५ पा�र�िमक तथा भता िवतरणमा कर क�ा नगरेको � २९२५

२३८।२०७८।३।२३ ढुवानी भाडामा कर क�ी नगरेको असुल गन� � ३१५०

१८,१३८
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१०।२०७७।५।२२ वहाल कर क�ी नगरी भु�ानी िदएको � १०५५

१६१।२०७७।८।२५ वहाल कर घटी क�ी गरेको � ४००

२१३।२०७७।९।७ वहाल कर घटी क�ी गरेको � ७५६

३१८।२०७७।१०।५ सामान ढुवानीमा कर क�ा नगरेको � २००

३२०।२०७७।१०।५ वहाल कर कम क�ी गरेको � १५०

३३७।२०७७।१०।२ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � ४६९

३८९।२०७७।१०।२ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � १५००

४८३।२०७७।१२।५ वहाल कर घटी क�ी गरेको � २७०

६६७।२०७८।१।२० वहाल कर घटी क�ी गरेको � ३००

६७२।२०७८।१।२० वहाल कर क�ी नगरेको � ६००

७४९।२०७८।२।१३ वहाल कर वुझाएको र�सद पेश गनु�पन� � १०५०

९४४।२०७८।३।२३ अि�म आयकर घटी क�ी गरेको � ८६३

असुल गनु�पन� � १८१३८

१८ पदा�धकारी सुिवधा

१८.१ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ३ मा लु��वनी �देश सरकारले �थम संशोधन गरी २०७७ आषाढ ३ मा राजप�मा
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�काशन गरेको र उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १ मा उ�ेख भएको सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई िदएको वठैक
भ�ाको िववरण पेश गरेको छैन ।पा�लकाले पदा�धकारीको यो वष� उि��खत सेवा सुिवधामा िन�नानुसार �. १ करोड ३३ लाख ४५ हजार खच� लेखेको दे�ख�छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य�.१२ जना काय�पा�लका सद�य ८ सभाका सद�य ४० ज�मा

१ बैठक भ�ा ० ० ० ० ० ०

२ इ�धन १४५९२० १४५९२० २९१८४०

३ यातायात खच� ० ० १७२८००० ६७२००० १६८०००० ४०८००००

४ टे�लफोन,मोबाइल ४८००० ४८००० ४३२००० २८८००० १२००००० २०१६०००

५ पु�तक,प�ीका, ई�टरनेट ६०००० ६०००० ५७६००० २८८००० ९६०००० १९४४०००

६ जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा १५६००० ९६००० १००८००० ४८०००० १४४०००० ३१८००००

७ अित�थ स�कार ८४००० ७२००० ८६४००० ० ० १०२००००

८ खानेपानी /सरसफाई ६०००० ६०००० ० ० ० १२००००

९ मम�तस�भार /िब�ुत उजा� ६०००० ६०००० १२००००

१० चाडपव� खच� १५००० १५००० १४४००० ८०००० ३२०००० ५७४०००

ज�मा ६२८९२० ५५६९२० ४७५२००० १८०८००० ५६००००० १३३४५८४०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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१८.२ पदा�धकारी अ�य सुिवधाको �माण आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन�
�यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन�
कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक
पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३,४,५,६,७,८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन
तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट,जन मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार
काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा � ४०८०००० टे�लफोन तथा मोवाइल �. २०१६००० पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �
१९४४००० जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � ३१८०००० अित�थ स�कारमा �. १०२०००० मम�त स�भारमा � १२०००० खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �.

१२०००० समेत �.१२४८०००० खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �. १२४८०००० भु�ानी गदा� िवल भरपाई नराखी एकमु�
मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उ�े�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य अनु�प खच� भएको
िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

१८.३ सवारी साधन सुिवधा लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत
�थानीय तहले यातायात सुिवधा उपल�ध गराउने छ सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा �य�तो पदा�धकारीले यातायात पाउने �यव�था छ । काया�लयमा ३
वटा चारपा��े मोटर र वडा अ�य�ह�ले �योग गरेका १२ वटा मोटरसाइकल रहेको �ज�सी खाताबाट दे�खयो । काया�लयको सवारी सधान �योग ग�ररहेका
पा�लकाका उपा�य� र वडा अ�य�ह�ले यातायात खच� पाउनकैलािग काया�लयको सवारी साधन िफता� गरेका छन् । काया�लयले काया�लयको ३ वटा चारपां�े सवारी
साधन र मोटरसाईकलह� ह� ँदा ह� ँद ैपदा�धकारीकालागी ख�रद भएका मोटर साईकलह� िफता� गरेको आधारमा यस बष� यातायात साधन �योग नगन� १२ वटा वडा
अ�य�लाई �.१७२८००० यातायात भ�ा िदएको छ। अतः काया�लयमा सवारी साधन ह� ँदाह� ँद ैसािवकमा सरकारी सवारी साधन �योग गन� नचाहेर �योग नगरेका
तथा सवारी साधन िफता� गरेका पदा�धकारीह�को यातायात खच� यिकन ग�र असूल ग�र यस �कारको खच� त�काल िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

�स.न. दजा� पदा�धकारीह�को नाम सवारी नं. ख�रद मु�य सवारी बुझेको िमित िफता� गरेको िमित

१ वडा अ�य� यवुराज ब�जाडे १७७९ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np23 of 93

२ वडा अ�य� मोतीज� रायमाझी १७७७ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

३ वडा अ�य� �ललाराम गौतम १७७८ २४१५००।- २०७५/२/२३ २०७७ आषाढ

४ वडा अ�य� कृ�ण�साद �े� १७८१ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

५ वडा अ�य� राजे�� आचाय� १७७८ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

६ वडा अ�य� कृ�ण बहादरु आचाय� १७८५ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

७ वडा अ�य� ि�तम बहादरु थापा १७८३ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

८ वडा अ�य� ई�वरी �साद भुसाल १७८० २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

९ वडा अ�य� देवी बहादरु रायमाझी १७८७ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

१० वडा अ�य� ल�मी नारायण चुदाली १७८२ २४१५००।- २०७५/२/२३ २०७७ आषाढ

११ वडा अ�य� धुव�राज आचाय� १७८६ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

१२ वडा अ�य� नारायण ख�का १७८४ २४१५००।- २०७५/२/२२ २०७७ आषाढ

ज�मा १२ वटा २८९८०००।-
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१८.४ इ�धन र मोिवल सुिवधा �थानीय तहका पदा�धकारीह�को सेवा सुिवधा स�व��ध ऐन २०७६ मा २०७७।०३।२४ मा भएको संशोधन अनुसार नगरपा�लकाका �मुख
तथा उप �मुखलाई �योग गन� सवारी साधनमा मा�सक सवारी इ�धन १२० �लटर र �ैमा�सक भयमा मोिवल ५ �ल िदने �यव�था छ । काया�लयले ३ वटा ४ पां�े सवारी
साधन रहेकोमा एक सवारी नगर �मुख र अक� नगर उप�मुख समेतले तथा ते�ो सवारी साधन काया�लय �योजनका लािग �योग ह�ने गरेको दे�खयो । उ�े�खत सवारी
साधनह�मा काया�लयले िनयिमत इ�धन राखी नगरका �मुख तथा उप�मुखले ऐन अनुसार पाउने इ�धन सुिवधा भ�दा वढी खच� गन� गरेको समेत दे�खएको छ। तर
काया�लयले देहाय अनुसार मा�सक इ�धन खच� र �ैमा�सक मोिवल खच� नगद ैमा�सक सुिवधा रकममा समावेस गरी नगरका �मुख तथा उप�मुखलाई भु�ानी िदने
गरेको दे�खयो । अत-ऐनले नगद ै भु��ानी िदने �यव�था नगरेको र काया�लयको सवारी साधनको समेत ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधाको �योग गरेको दे�खएकोले
पदा�धकारीह�लाई इ�धन सुिवधा �व�प नगद ैिदन िम�ने नदे�खएको �

�स.न. भौ.नं.िमती उप-�मुख �मुख दवुकैो ज�मा

इ�धन मोिवल इ�धन मोिवल

१ ६३-२०७७ऽ०६।२८ ३२७६० २१०० ३२७६० २१०० ६९७२०

२ २११-२०७७।०९।२१ ३२७६० २१०० ३२७६० २१०० ६९७२०

३ ४२१-२०७७।१२।२३ ३६००० २१०० ३६००० २१०० ७६२००

४ ५४८-२०७८।०३।०३ ३६००० २१०० ३६००० २१०० ७६२००

ज�मा १३७५२० ८४०० १३७५२० ८४०० २९१८४०

२९१,८४०
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१८.५ मोटर साईकल ख�रद लु��बनी �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदा�धकारीह�लाई स�ब��धत
�थानीय तहले यातायात सुिवधा उपल�ध गराउने छ । काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसा २०७८ बैशाखमा � २६६८०० को एक मोटरसाइकलसमेत ख�रद ग�र
नगरपा�लकाका उप �मुख�ारा �योग गरेको दे�खयो । तर उप �मुख�ारा चार पाँ�े गाडी पिन �योग भएकोले दोहोरो यातायात सुिवधा �योग गरेको दे�खयो । दोहोरो
यातायात सुिवधामा िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

१८.६ वढी इ�धन खपत �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी 2076 को दफा 4 मा सवारी साधन �योग गन� पदा�धकारीलाई मा�सक 120 ली
�ेटोल मोिवल �ैमा�सक ५ ली पाउने �यव�था छ । काया�लयमा ३ वटा गाडी उपल�ध रहेकोमा ३६६ नं को �कारिपयो नगर �मुख समेतले �योग गनु� भएको वोलेरो
313 नं. गाडी नगर उप�मुखले �योग गनु�भएको र ५८५ नं को सफारी गाडी काया�लयको �योजनको लागी �योग गरेको दे�खयो । नगरपा�लकाका �मुख �ी कमल
�साद भुसाल र उप-�मुख �ी ठाकुर कुमार िव.क.�ारा सवारी साधन �योग गदा� ऐनले तोकेको �समा भ�दा देहाय अनुसार वढी खच� गरेकाले थप �ययभार पारेको
दे�खएको �

�स.न. �योग गन�को नाम मिहना खच� �लटर िदनुपन� बिढ �ल �ित �ल �

१ नगर �मुख लगायत आव�य�ा अनुसार कम�चारीह� �ावण - - - ० -

भा� ४० १२० ०

असोज २१५ १२० ९५ ८१/१५ ७७०९।-

काित�क २०० १२० ८० ८०/२६ ६४२०।-

मं�सर २१२ १२० ९२ ८२/०३ ७५४६।-

पौष ३१० १२० ९० ८२/०३ ७३८२।-

१७०,३६२
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माघ ६७ १२०

फा�गुन २८७ १२० १६७ ८७/३४ १४५८५।-

चै� २९४ १२० १७४ ९१/०६ १५८४४।-

बैसाख २४० १२० १२० ९३/७१ ११२४५।-

जे� १९१ १२० ७१ ९५/४८ ६७७९।-

आषाढ १९३ १२० ७३ १००/७० ७३५१।-

ज�म ज�मा २२४९ १४४० ९०९ ८४८६१।-

२ नगर उप �मुख लगायत आव�य�ा अनुसार कम�चारीह�

�ाबण २४५ १२० १२५ ८१/१५ २२६८।-

भा� २७५ १२० १५५ ८२/०३ १२७१४।-

असोज २२० १२० १०० ८१/१५ ८११५।-

काित�क ४४ १२०

मं�सर - १२० - ८२/०३ ९८४३।-

पौष २५५ १२० १३५ ८२/०३ ११०७४।-

माघ १४० १२० २० ८५/५७ १७११।-

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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फा�गुण १७६ १२० ५५ ८७/३४ ४८०३।-

चै� २५४ १२० १३४ ९१/०६ १२२०२।-

बैशाख ३६३ १२० २४३ ९३/७१ २२७७१।-

�ये� ४६ १२०

आषाढ ९० १२०

ज�मा ज�मा २१०८ १४४० ८६३ ८५५०१।-

कूल १७०३६२।-

१९ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवध तफ�  मा� �.२८००००० खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२० आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । यस �थानीय तहले आ�थ�क सहायता �योजनको लािग यो वष� �यि� एवं संघ सं�थालाई �. ५००००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो
खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनु पद�छ ।

२१ अनुदान �ाि�, िवतरण र िफता�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२१.२ अनुदान िफता� संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार २०७* असार मसा�तमा देहाय बमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक�
रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� � १,२४.३४,९५८ दे�खएको छ ।
कायालयको िमित २०७९।०१।२८ को �ितकृया उपर कारवाही हँदा यस बँुदामा रहेको १,२४.३४,९५८।- �देश तथा संघीय बे�जू खातामा दा�खला भएको �माण
पेश भएकोमा २०७९।०३।९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख देखनेस�म योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

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

संघीय सरकार शसत� 484665810 364082598.2 113685211.9 6898000

िवषेश 15000000 10463041.96 0 4536958.04

समपुरक 19900000 19195853.65 704146.35 0

�देश सरकार शसत� 21350000 19694350 655650 1000000

िवषेश 7000000 6938436 61564 0

समपुरक 20000000 19575961 424039 0

ज�मा 567915810 439950241 115530611 12434958

२२ िवतरणमुखी काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा २४(3) को (क) र (ख) मा िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई अ�धकतम
�ितफल िदने ग�रबी िनवारणमा ��य� सहयोग पु�े पूवा�धार िवकास तथा िदघ�का�लन पँु�ज िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायका
स�लायस�/आपुित�कता�बाट एच. िड. िप. ई पाईपह� ख�रद गरी िविभ� �य��ी/सं�थाह�लाई नगरपा�लकाका �मुख,उप�मुख तथा वडा अ�य�ह�ले तोकआदेशको
आधारमा बाँडेका छन्। यसरी पाईपह� ख�रद गरी बाँ�नु कानुन स�मत िम�दनै । नगरपा�लकाले योजना तजु�मा गरी सो योजनामा जडान ह�नुपन�मा �य���गत �पमा
पाईपह� बाँडफाँड गरेका ले यसमा िनय��ण ग�रनु पद�छ । यसका केही उदाहरणह� देहाय अनुसार छन्

भौ.नं. र िमती िववरण प�रमाण एकाई स�लायस� रकम

72-2078/03/23 मेट�लड बुिकङ �टोम गोटा 17 98931

10 वाट सोलार �यानल सेट 50 494760

654-078।01।19 आ�थ�क अव�था कमजोर भएका नगरवासीलाई एच.िड.िप ई ज�ता पाता ि�पाल िवतरण 1060657

529-077।12।27 राँगो ख�रद तथा िवतरण 479200

273-077।09।20

1115-078।03।30

िविभ� 2650 ज�मा िकसानह� लाई गाई भैसी सु�केरी का��कम ग�र � 2000 का दरले िवतरण 5300000

848-078।03।13 कृिष औजार क�वाइनिमल िमिनिटलर 100 �ितशत अनुदानमा िवतरण 194000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२.२ अनु�पादक काय�मा खच� काया�लयले साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतमा �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु� पद�छ । काया�लयले देहाय अनुसारका
अनु�पादक �योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ। �य�तो खच�मा िमत�यियता कायमा ग�तु पद�छ ।

�स.नं. भु�ानी पाउँने उ.स .को नाम भौचर नं. र िमती �योजन रकम

1 नरपानी िविप �मृती पाक� 24-२077/12/31 पाक�  िनमा�ण 880192

२३ िनमा�ण काय� �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर
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२३.१ ख�रद स�झौता आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रिदय�व िनयमावली २०७७ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�काप�ा �वीकृत गन� काय�ह�
�थम चौमा�सक अव�धमा समा� ग�रस�नु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले देहाय अनुसार यो वष� ६२ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेकोमा �थम चौमा�सक १० वटा,
दो�ो चौमा�सकमा २० वटा र अ��तम चौमा�सकमा ३२ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेको र सो म�ये आषाढ मिहनामा मा� ९ वटा ठे�का ब�दोव�त गरेको दे�खयो ।
आ�थ�क वष�को अ�तमा ग�रने ठे�का स�झौता अनुसारको िनमा�ण काय� वषा�तको मौसममा ह�ने भएकोले गुण�तर िनय��ण ह�न स�दनै । अतः िनयमावलीमा िनधा��रत
�यव�था अनुसार ठे�का ब�दोव�त ग�रनु पद�छ ।

�स.नं. काय��म िववरण ज�मा ठे�का �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना यो वष�

स�या रकम स�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

१ भवन िनमा�ण २ २१००० २ २१००० २ २१०००

२ �सचाइ कुलो १ १००० १ १००० १ १०००

५ सडक रा�ो ३५ १०३६४० ७ २२२५२ १४ ४८५६६ १४ २८८०६ ३५ ९८४४२

६ पय�टन पूवा�धार
िनमा�ण

९ २६१६४ १ १५०० ४ १४१७५ ४ १०४८९ २ ५३६४ ९ २६१६४

७ खेलमैदान िनमा�ण ३ ३१९४ १ १५०० २ १६९४ १ २०० ३ ३१९४

८ अ�य १२ १७५१६ १ ७२३ १ १३४९ १२ ९४४५ ६ ४०७४ १२ १६०१७

ज�मा ६२ १७२५१४ १० २५९७५ २० ६५०९० ३२ ५०४३४ ९ ९६३८ ६२ १७०८१७

�म भौचर
न�बर
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२३.२ ख�रद इकाइ र ख�रद योजना साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, को दफा ६ र िनयमावली २०६४ को िनयम (७),(८) र १६ अनुसार गठन गरी �.१० लाख भ�दा मा�थ
ख�रद गन� पन� भएमा वािष�क ख�रद योजना र �.१० करोड भ�दा बढी ख�रद गनु� पन� भए ख�रदको गु� योजना (Master Procurement plan) �वीकृत गराउनु पन� र
ख�रदको गु� योजना ��येक आ�थ�क वष�मा अ�ाव�धक गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले ख�रद इकाइ गठन गरेतापिन वािष�क ख�रद योजना र ख�रदको गु�योजना
बनाउने तथा काय��म संशोधन सँगै वािष�क �पमा अ�ाव�धक गन� काय� गरेको दे�खएन।यस स�ब�धमा गत वष� पिन औं�याइएकोमा सुधार गरेको दे�खएन ।

२३.३ िनमा�ण काय�को िवमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा
तोिकए बमो�जमका �ुटी स�याउने अव�ध १२ मिहना समेतको िवमा गराउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गराएको िनमा�ण काय�को अिभलेख परी�णमा केहीको
िवमा नगराएको, केहीको िवमाको �माण नभएको र केहीको घटी अव�धको िवमा गराएको दे�खयो । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन । अतः िनयमावली
अनुसार िनमा�ण काय�को िवमा गराई जो�खम �यूनीकरण ग�रनु पद�छ ।

ठे.नं काय�िववरण िनमा�ण �यवसायीको
नाम

स�झौता अंक यो वष� खच�
�

स�प� गनु�पन�
िमित

िवमाको िमित िवमा ह�नुपन�
िमित

२४÷२०७६।
७७

वडा नं ३ भवन
िनमा�ण

पौडेल क����सन ३६५६६६७ १७११९७४ २०७७।११।३० नगराएको २०७८।११।
३०

२५÷२०७६।
७७

�वा��य भवन
िनमा�ण

पौडेल क����सन ३६१०११८ ३६०९५३० २०७७।११।३० २०७७।११।
३०

२०७८।११।
३०

२६÷२०७६।
७७

�वा��य भवन
िनमा�ण

पु�पा िनमा�ण सेवा ३२८०५०० १७४०८९६ २०७७।११।३० नगराएको २०७८।११।
३०

५०÷२०७७।
७८

को�ड �टोरेज भवन लु��बनी अघा�खाँची जे
भी

७७९४७२०८ ६९००००० २०७९।१२।१६ २०७९।३।२५ २०८०।१२।
१६
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२३.४ काय�स�पादन जमानत साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ११० (४) अनुसार बोलप� दाताले पेश गरेको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो
स�झौता उ�े�खत मालसमान आपुित� वा ह�ता�तरण गनु�पन� अ��तम अव�ध वा वारे�टीको अव�ध वा िनमा�ण काय�को �ुिट स�पादन दािय�व DLP को अव�ध भ�दा एक
मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । तर काया�लयले गराएको िनमा�ण काय�को अिभलेख परी�णमा केही िनमा�ण काय�को काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध
घिट रहेको दे�खयो । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् । अत िनमा�णकाय�को काय�स�प� गनु�पन� �याद थप गदा� समेत सोही अनुसार काय�स�पादन जमानत
समेत मा�य अव�ध थप ग�रनु पद�छ ।

ठे.नं काय�िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता रकम स�प� गनु�पन� िमित जमानतको मा�य अव�ध ह�नु पन� मा�य अव�ध

३।०७७।०७८ कालोप�े सडक िन. खाँिच िन.सेवा ११६२१३०९ २०७८।०७।३० २०७९।०।१।३० २०७९।०८।३०

२९।०७७।०७८ कालोप�े सडक िन. सागर िनमा�ण सेवा ९९१७७४२ २०७८।०७।३० २०७९।०३।३२ २०७९।०८।३०

५५।०७७।०७८ कालोप�े सडक िन इ�छा िनमा�ण सेवा ३९०२६३२ २०७८।०७।३० २०७९।०४।३१ २०७९।०८।२९

५६-०७७।०७८ कालोप�े सडक िन इ�छा िनमा�ण सेवा ५१९८३३६ २०७८।०७।३० २०७९।०४।३१ २०७९।०८।२९

४२-०७७।०७८ कालोप�े सडक िन. भुसाल क�सट��सन १२३८५०९ २०७८।१२।३० २०७९।०३।१२ २०८०।०१।३०

४१-०७७।०७८ कालोप�े सडक िन. भुसाल क�सट��सन ३५६०७३० २०७८।१२।३० २०७९।०३।१२ २०८०।०१।३०

६९-०७७।०७८ औधोिगक �ाम िन. कमल िन.सेवा २४१४२०६ २०७८।०७।३० २०७९।०४।३१ २०८०।०५।३१

२३.५ गुण�तर प�र�ण साव�जिनक ख�रद िनयमावली मा साव�जिनक िनमा�ण काय� िनमा�ण काय�मा �योग ग�रने ह�ने िनमा�ण साम�ीको सरकारी �योगशालामा �याव टे� गराउनु
पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले ठे-नं.35-076।77को वडा नं. 1 र 2 िभ�का वडाह� मा कालोप�े तथा नाली मम�त काय� गन� खनाल �ोदस� क�सट��सन स��धखक�  संग
स�झौता गरेकोमा CRM Bitunints subbase matenals लगाएतको िनमा�ण सामा�ीको �याब टे� �रपोट� वेगर भु��ानी गरेको छ । नगरपा�लका ले िनमा�ण गुण�तरीय
भप�द� वनाउन िनमा�ण साम�ीह�को �याब टे� अिनवाय� �पमा सरकारी �योगशालामा गराई भु��ानी िदनुपछ�  ।
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२३.६ काया�लयले ठे.नं. २६ २०७६।०७७ �वा��य के�� भवन िनमा�ण काय�को लागत अनुमान � ३९,११,९४०।-भएकोमा िनमा�ण �यवसाियक संग � ३२,८०,५००/८५
मा ठे�का संझौता ह� ँदा गुण�तर प�र�ण गन� �याप टे� BOQ मा �याव प�र�णका लािग � २०,०००। िविनयोजन गरेको दे�खयो । तर काय�लायले गुण�तर प�र�णका
लािग �याव टे� गराएको छैन र खच� पिन भएको दे�खएन । िनमा�ण काय�मा �योग ग�रने िनमा�ण सामा�ीह� �योगशाला प�र�ण गरी गुण�तर सुिन��चतता ग�रनु पद�छ ।

२३.७ ठे.नं. २4 2076/77 मा वडा नं. 3 ��थत �वा��य के�� भवन लागत अनुमान � 3909680 भएकोमा पौडेल क�सट��सनको कवोल अंक � 3656676 ��वकृत गरी
काय� गराउँदा िव ओ �य ुमा �योगशालमा प�र�णका लागी � 30000 िविनयोजन भएकोमा �योगशाला प�र�ण गराएको छैन र खच� लेखेको पनी छैन ।

२३.८ एज िव�ट न�शा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदन िभ� स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जम को एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िनमा�ण गराएका देहायका काय�ह�को
�यवसायीले एजिव�ट न�शा पेश गरेको दे�खएन । अतः िनमा�ण काय�को एज िव�ट न�शाको item खच� नरहेता पिन िनयमानुसार पेश ग�रनु पद�छ ।

�स न ठे�का नं. िनमा�ण काय� �यवसायी स�झौता रकम खुद खच� न�सा खच�

१ २४÷२०७६।७७ वडा नं ३ भवन िनमा�ण पौडेल क����सन ३६५६६६७ ३५५६१७५ ०

२ २५÷२०७६।७७ �वा��य भवन िनमा�ण पौडेल क����सन ३६१०११८ ३६१०००८ ०

२६÷२०७६।७७ �वा��य भवन िनमा�ण पु�पा िनमा�ण सेवा ३२८०५०० ३२८०३३१ ०
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२३.९ नापी िकताब साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) को ख�ड ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट बुक) मा उ�ेख वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन�
�यव�था छ । तर काया�लयले मेजरमे�ट बुकलाई लुज �सटको �पमा तयार गरी रकम भु�ानी ग�रने िवलमा संल� रा� ने गरेकोले दो�ो तथा सो भ�दा पछाडीको रिनङ
िवल भु�ानीमा नापी िकताब अनुसारको खच�, क�ी र खुद भु�ानी रकम िभडान गन� सिकने अव�था रहेन । यसबाट अिघ�ो रिनङ िवलको भु�ानी कटाउन छुट ह�न
गई दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको छ । अतः दईु वा दईु भ�दा बढी रिनङ िवल ह�ने िनमा�ण काय�को रिनङ िवलको अिनवाय� �पमा नापी
िकताब(Measurement BooK) नै तयार गराई िनमा�ण काय�को नापजाँचलाई द�ु�त र �भावकारी बनाइनु पद�छ । यसका केही उदाह�णह� देहाय अनुसार छन् ।

ठे�का नं. िनमा�ण काय� िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता अंक हालस�मको खच� यो बष�को खच�

२४-२०७६।७७ ३ नं. वडा भवन पौडेल क�ट��सन ३६५६६७६ ३६५६१७५ १७११९७४

३९-२०७६।७७ गला�म अघा� खा.पा.योजना लु��वनी अघा� जे.भी. २४३६६३८६ १८६७५९४४ १३०६२७४६

२६-२०७६।७७ वडा भवन िनमा�ण पु�पा िनमा�ण सेवा ३२८०५०० ३२८०३३० १७४०८९६
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२३.१० काय�स�प� तथा काय� ��वकार �ितवेदन सनव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १17(1)मा भएको िनमा�ण काय� आपुित� ग�रएको मालसामान वा �दान
ग�रएको सेवा �� वकादा� सो को �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै ,सोिह िनयमावली को िनयम 125(2) मा िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�व को
अवधी समा� भएपछी साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� ईङ, िडजाईन वा �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक
कम�चा�रबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले � वीकृत ��वकृत लागत अनुमान अनुसार िनमा�ण काय� स�प�
भएपछी पिहला सो िनमा�ण काय�को �वीकार गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरेको छ । नगरपा�लकाले िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पूण� पालना गनु�पद�छ । केिह
उदाहरणह� यस �कार छन ।

ठे�का नं. कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी स�झौता अंक स�प� िमित

24-2076/77 3 नं. वडा भवन पौडेल क�सट��सन 3656676 2077/11/30

25-2076/77 �वा��य चौक� भवन 10 नं. वडा पौडेल क�सट��सन 3610119 2077/11/30

26-2076/77 �वा�व�य चौक� वडा नं. 3 पु�पा िनमा�ण सेवा 3280500 2077/11/30

13-2076।077 ववी सामुदाियक भवन पौडेल क�सट��सन 1003043 2077।09।20

थप काय� ववी सामुदाियक भवन पौडेल क�सट��सन 458957 2078।01।31
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२३.११ परामश�दाताको अवधी थप गो.भ�.नं. 18-2077/12/09 मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2074 को िनयम 121 मा परामश�दाताले स�झौतामा तोिकएको �यादमा काम
स�प� गन� नसकेमा स�झौता रकमको 10 �ितशतमा नब�ने गरी �ती िदन स�झौता रकमको 10 �ितशतमा नब�ने ग�र �ित िदन स�झौता रकमको 0.05 �ितशत
�ितिदन �ितपुत� िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले लागत सहभािगतामा हाटबजार तथा को�ड �टोर िनमा�णको लागी िडिप आर तयार गन� अलमा इ�टरनेशनल संग
2077/09/29 स�ममा काय�स�प� गन� ग�र 2077/08/03 मा स�झौता तथा ख�रद आदेश िदई � 13,53,740 (मु अ कर समेत) भु��ानी गरेको र िनजले 2077/09/05

मा परामश�दाताले �याद थपका लागी िनवेदन गदा� कुनै कारण उ�ेख नगरेको र माग बमो�जम 50 िदन �याद थप माग गरेको दे�खयो । परामश� दाताले मना�सव कारण
बेगर �याद थप माग गरेकम �ितपूत� सिहत �याद थप गनु� पन�मा मना�सब कारण उ�ेख नगरेकोले �ितपूित� नलगाई �याद थप गरेको दे�खयो । िनयमावलीको
�यव�थाको अनुशार ग�रनु पद�छ।

२३.१२ चेनेज न�बर साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा साव�जिनक िनमा�ण गदा� चेनेज न�बर उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� स�प� गरेका �ाय: जसो सबै िनमा�ण
योजनाह�मा िनमा�ण काय� गदा� चेनेज उ�ेख गरेको छैन । चेनेज न�बर उ�ेख नगदा� एउटै िनमा�ण काय�को डु��लकेशन ह�ने �वल स�भावना ह��छ । अत: नगरपा�लकाले
लागत अनुमान तयार दे�ख नै चेनेज न�बर उ�ेख गरी िनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ ।

२३.१३ मु�य समायोजन साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 119 अनुसार साव�जिनक िनकायले मु�यसमायोजन गन� सिकने कुरा ख�रद स�झौता उ�ेख गनु�पन� र
�यस अनुसार मु�य समायोजन गन� सिकने �यव�था छ । कायया�लयले देहाय अनुसारको िनमा�ण काय�को मू�य समायोजन भु��ानी गदा� नेपाल रा��  ब�कको अ�याव�धक
�ाइस ई�डे�सको आधारमा � 1654296 मू�य समायोजन िदनुपन�मा अ�यव�धक नह� ंदकैो �ाइम इ�डे�सको आधारमा � 1951842 भु��ानी गरेकोले वढी भु��ानी
दे�खएको मू�य समायोजन � 297546 स�व��धत िनमा�ण �यवसाियबाट असुल गनु� पन� दे�खएको �

�स.नं ठे�का नं. िनमा�ण �यवसायी िदएको िदनुपन� वढी �

1 22-2076/077 वडा नं.3,4,8,9,11 1454226 1271023 183203

2 39-2076/077 गला�म अघा� �ल�ट खानेपानी 497616 383273 114343

ज�मा 1951842 1654296 297546

२९७,५४६
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२४ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय

२४.१ 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 ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर २२५०००० २३८०५५६.११ १०५।८०

घरज�गा बाहाल कर २५००००० २५०८२३५.३३ १००।३२

�यवसाय कर २५००००० २७३४५९५ १०९।३८

वहाल िवरौटी शु�क २०००००० १०२९४१४ ५१।४७

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

२४.२ राज�व वाँडफाँड �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको पाइएकोले
िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी पठाएको दे�खयो ।

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको � बाँक� रकम

िव�ापन कर ० ० ० ०

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी ४१८४९०८ ४० १६७३९६३।१८ ०
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२४.३ राज�व अिभलेख काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । काया�लयबाट
र�सद ठेलीह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको अ�ाव�धक अिभलेख र�सद िनय��ण खाता राखेको नदे�खएकोले नगिद र�सदको आ�दानी खच� र
बाँक�को अव�था यिकन गन� सिकएन । यसको अभावमा �यि�गत �पमा र�सद छपाई ग�र राज�व म�यौट ह�ने जो�खम रह�छ । यसतफ�  काया�लयले आव�यक �यान
िदनु ज�री दे�ख�छ ।

२४.४ राज�व दा�खला �देश आ�थ�क काय�िब�ध ऐन, 2074 को दफा 23 ( 3 ) 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, १0 िदन भ�दा िढलो गरेको भए 10 �ि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। काया�लयले वडाह�बाट �ा� राज�वको असुली र दा�खलाको अ�ाव�धक अिभलेख नराखेकोले काया�लय अ�तग�त
वडाह�ले �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरे नगरेको यिकन गन� सिकएन । काया�लयले राज�व रकम िढला
ह�ने गरी बैकं दा�खला भएको अव�धको एिकन गरी ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम
र बैकं दा�खला गरेको रकममा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ।
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२५ मु.अ.कर दा�खला 
नदीज�य पदाथ� (ढु�ा¸ िग�ी¸ बालुवा अदी) उ�खनन्¸ संकलन तथा िव�� िवतरण गन� काय�को ठे�का ब�दोब�त गन� काया�लय र सेवा �दायक सं�थाह� िबच भएको
स�झौताको दफा 12 मा सेवा �दायकले बुझाउनुपन� मु�य अिभबृि� कर �याट तथा नेपाल सरकार वा �थानीय तहलाई �च�लत ऐन िनयम अनुसार बुझाउनु पन� अ�य
कर, शु�क,द�तुर सबै सेवा �दायकले नगरकाय�पा�लका र स�ब��धत राज�व काय�लयमा बुझाउनुपन� �यव�था गरेको छ । तर निदज�य पदाथ�को आय ठे�का �वीकार
गन� िनमा�ण �यवसाियबाट असुल ग�र काया�लयले �थािनय तहकै नामबाट स�ब��धत आ�तरीक राज�व काया�लयमा दा�खला गनु� पन� मु�य अिभबृि� कर
�..२०१६३०/- िनमा�ण �यवसाियले आ�नै नामबाट आ�तरीक राज�व काया�लयमा दा�खला गरेको दे�खयो । मु.अ. कर पा�लकाको नाममा दािय�व ह�ने र स�ब��धत
�यवसाियले िहसाब िमलान समायोजन गन� नपाउनेमा �यवसाियकै नामबाट �यवसाियकै स�पक�  नं. तथा �याट नं. उ�ेख ग�रएकोले �यवसायीह�लाई उनुिचत लाभ ह�न
गएको दे�खयो । अत: देहाय बमो�जम �यवसाियको नामबाट मु.अ. कर दा�खला ग�रएकोले नगरपा�लकाले िवि� गरेको �ाकृितक �ोत (ढु�ा,िग�ी,बालुवा आदी) को
मु.अ. कर �यवसाियबाट असुल ग�र काया�लयको नामबाट दा�खला ह�नु पन� दे�खएको �.

खोलाको नाम सेवा �दायक �यवसायी ठे�का अंक मु.अ. कर

बाँगी खोला म�सना िनमा�ण सेवा १३५१००० १७५६३०

जरे खोला िदप क����सन २००००५ २६००१

ज�मा २०१६३०

२०१,६३१

२६ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
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२६.१ उपभो�ा सिमित दता� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा
कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ४५८ वटा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �
१३८३९३९०४.०५ भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय
�तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन
तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम
गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२६.२ �ाि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�स्� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले
गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न�स्� अनुसारको
उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ।
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२६.३ योजना ह�ता�तरण साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 97 (12) अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काय� स�प� भएपिछ काया�लयले सो को रेखदेख,मम�त
स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय
अनुसारका ६५५ वटा योजना स�प� गरी �.1२ करोड ८६ लाख ५१ हजार खच� गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण स�प� गराएकोमा ह�ता�तरण गरेको छैन ।
अत: उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई उ� िनमा�ण काय�को मम�त सं�भार गन� �ज�मेवारी सिहत योजना ह�ता�तरण गरीनु पद�छ ।

काय��मको नाम िनमा�णमा भएको कूल खच� उपभो�ा सिमितबाट

सं�या रकम

िविभ� योजनाह� 291161187 655 128650519

२६.४ उपभो��ा सिमितको योगदान साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 (4) मा उपभो��ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय� वा सेवाको काम
िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु.अ.कर,  ओभर हेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु��ानी गनु�पन� � यव�था छ। नगरसभाको िमती
2075।09।05 को िनण�यले नगरपा�लका �े�िभ� उपभो�ा सिमती माफ� त संचालन गदा� उपभो��ा सिमतको लागत सहभािगता 10 �ितशत रहने �यव�था गरेको छ ।
काया�लयले काय��म अ�तग�त 13 वटा योजनाह� उपभो��ा सिमितबाट िनमा�ण गराउँदा लागत अनुमान � 14215770 मा जनसहभािगता � 15774 (0.11) �ितशत
रिह काया�लयले � 14086699 भु��ानी गरेको दे�खयो अत ख�रद िनयमावलीको उ�े�खत �यव�था तथा नगरसभाको िनण�यको अनुसरण गरी उपभो�ा सिमती वा
लाभ�ाही माफ� त ग�रने काय�मा लागत सहभािगता गराईनु पद�छ । उपभो�ा सिमती बाट गराईएको कामको लागत अनुमान नािपको मु�यांकन र काय�स�प� �ितवेदन
�माणीत गराउने गरेको दे�खएन। यसका यसमा सुधार ह�नु पद�छ । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।

�स.नं. काय��म उ.स. बजेट ला.अनुमान उ.यो�दान खुद काम बहाल/अि�म आयकर भु�ानी

1 रतले कुलो मम�त 400000 400193 193 400194 2301 397699

2 डाउन टोलमा प�क� नाला िनमा�ण 300000 300001 1 300001 3876 296124

3 पूवा�धार योजना स.न.पा. 11 1500000 1501341 1341 1501341 13400 1486600
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4 पोखेडाँडा शौचालय िनमा�ण 500000 500002 2 389232 2000 384502

5 पकले वजार पौवा िनमा�ण 1500000 1500765 769 1501953 8458 1491542

6 वहखोर �सिट िनमा�ण 500000 500078 78 500130 5088 494912

7 �यटुावर न�जक �यािवन खो�सा पुन� 1500000 1500497 497 150821 14651 1485349

8 पूवा�धार योजना स.न.पा. ४ 1500000 1503273 3273 1502457 11364 1488636

9 पूव�धार योजना स.न.पा.10 1500000 1502561 2561 1510600 12731 1487269

10 सरला �तरोउ�ोती 1500000 1500195 195 1500434 22335 1477665

11 सुनारटोल जाली िनमा�ण 500000 500037 37 497467 1925 490780

12 पूवा�धार योजना स.न.पा. 5 1500000 1506421 6421 1501969 11052 1488948

13 पूवा�धार योजना स.न.पा. 12 1500000 1500406 406 1501522 27398 1472602

ज�मा 14200000 14215770 15774 1410812 144071 14055929

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२७ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को
समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई
�य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले
डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगर
काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी � उपकरण खच� �

९६-२०७८।०३।२९ वािद� खेल मैदान डोजर लगाएको २८५०००० डोजर १२६९५७५

२८ जिटलसंरचना िनमा�ण 

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

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

96-2078।03।29 वािद� खेल मैदान िनमा�ण भवन िनमा�ण 1455000

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

२९ न.पा पु�जगत तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 93

२९.१ भौ नं. १०२९ -२०७८।०३।२८ मा आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व मा सरकारी रकम खरच गदा� �य� तो खच�को िवल,भरपाई,�माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले सरला माग� रोड िनमा�ण गन� शिहद िनमा�ण सेवा स��धखक�  -१ सँग � 5,23,998।- मा िमती 2077।07।04 मा स�झौता गरेकोमा
अ��तम िवल भु��ानी गदा� � 5,74,012।-को कर िवजक पेश गरी � 5,74,012।- भु��ानी िदएकोले संझौता भ�दा बढी भु��ानी िदएको � २००१४ असुल गनु� पन�
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २००१४ िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�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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२९.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमाव�ल 2077 को िनयम 39(5) मा खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
देहायका �य��ी /सं�या /फम� िव�ालयलाई भु��ानी/अनुदान िदएकोमा सो खच�को पु��ाई गन� िवल भरपाई पेश नगरेकोले िवल भरपाईको �माण पेश ह�नुपन� �
९१७०००

भौ.नं.र िमती िव�ालय सं�याको नाम काय��म रकम

298-077।09।23 जनता आ.िव-८ िश�ण अनुदान 50000

513-077।12।10 मु��ी आ.िव
भगवती आ.िव
जनचेतना आ.िव

शैि�क अनुदान 40000
20000
20000

721-078।01।26 �देश शसत�
पँु�जगत

पारस पराजुली समेत 30 जना 50 �ितशत अनुदानमा combine rice mill ख�रद अ�िदप ए�ो
इ��जिनय�रङ

675000

929-078।03।23 �ान �कास मा.िव.सि�कोट समेत 17 वटा
िव�ालय

अनुदान 92000

529-077-12-27 राँगो ख�रद उ स ढुवानी खच� 20000

काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २०००० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

८९७,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९.३ �माट� कृिष गाउँ काय��म संचालन काय�िव�ध 2076 को दफा 12(5) मा �वीकृत लागत वमो�जम काम भए नभएको भनी �ािव�धकबाट जाँचबुझ गराई वा�तिवक कामको
आधारमा रकम भु��ानी िदनुपन� �यव�था छ ।�माट� कृिष गाउँमा संचालन ग�रने काय��मका स�भाग तथा उप�े�मा िमती 2077।08।23 गते भएको स�झौताको बँुदा
नं.3 मा पिहलो र दो�ो प�ले ते�ो प� (�माट� कृिष गाउँ सिमती)लाई अनुदान रकम काय�योजना अनुसार काय� �गतीको मू�यांकनका आधारमा अनुदान रकम उपल�ध
गराउनु पद�छ । �माट� कृिष गाउँसिमितले वािष�क काय��म अनुसार योजना नगरी कुनै स�भाग तथा उप�े�मा कामै नगरी तथा �यून काय� गरेको तथा वा�तिवक गनु� पन�
स�भागमा �यनु काम गरेको छ।यसरी सिमितको काय� को मू�यांकन गदा� जलवाय ु�माट� काय��म अ�तग�त �थानीय तहको लागत साझेदारी � 375000 रहेकोमा �
6000 को फिन�चर खरदको काय� गरेको �संचाई �माट� काय��म अ�तग�त �थानीय तहको लागत साझेदारी � 67500 रहेकोमा पानी ता�े मे�सन � 68000 मा ख�रद
ग�र िवल पेश भएको खा� पोषण �माट� काय��म अ�तग�त �थानीय तहको लागत साझेदारी तरकारी िवउ ख�रदमा � 15000 र िवषािद/िभटािमन/मोिहनी पासोको
ख�रदमा � 7500 ग�र ज�मा � 22500 को लागत साझेदारी हनुपन� मा सिमितले यस स�भागत अ�तग�त तरकारी ख�रदमा � 1 लाख जैिवकमल ख�रदमा � 1 लाख
गरी � 2 लाख िवल पेश भएको �य�तै �िव�ध �माट� काय��म अ�तग�त � 864000 को लागत साझेदारीमा सिमितले अ�थाई टनेल िनमा�ण � 474000 गरी सिमितको
काय�को वा�तिवक मू�यांकन � 570500 भएकोले नगरपा�लकाले वा�तिवक मू�यांकन भ�दा वढी अनुदान िदएको िनयिमत नदे�खएको �

४२९,५००

२९.४ वोलप� मू�यांकन सिमित/वठैक भ�ा-साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 147(1) र (2) मा 5 जना सद�य सिचव सिहत को वोलप� मू�यांकन सिमित रहने
�यव�था छ । नगरपा�लकाले िविभ� िमतीमा देहाय बमो�जमको गौ�वरा भौचर िमितमा 28 जना स�मको सं�यामा वोलप�/मू�यांकन सिमितको वठैक बसी � 1500 का
दरले टे�डर मू�यांकन बैठक वसी � 1500 का दरले टे�डर मू�यांकन वठैक भ�ा भु��ानी िदएको छ। अत-िनयमावलीमा भएको वोलप�/मु�यांकन सिमितमा ह�नुपन�
5(पाँच) जना सद�य भ�दा बिढ कम�चारीह�को सं�या काया�लयले एिकन ग�र असुल उपर गनु� पन� दे�खएको �१४१७८००
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १४१७८०० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३० नगरपा�लका चालु

�म भौचर
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भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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३०.१ गत वष�को भु��ानी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�र दािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39 मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� वजेटतथा काय�को
�समा िभ� रिह खच� गनु� पन� र वजेटले नधा�े र र वढी खच� ह�ने ग�र दािय�व सृजना गरेनु नह�ने �यव�था छ । �यसैगरी उपिनयम 15 मा दािय�व सृज�ना भइ भु��ानी िदन
बाँक�को िववरणमा समावेश भएको खच� रकम म�ये तलव,महंगी भ�ा र �थानीय भ�ा, स�वा �मण खच�,घर भाडा, पोशाक खा�ा�,औषधी उपचार िवरामी र व�डीको
�सदा, सेवा िनवृत सुिवधा र �वीकृत वािष�क काय��ममा समावेश भएको कुनै �य��ी ,फम�, सं�या वा क�पनीसँग भएको संझौता बमो�जमको रकम मा� चालु आ�थ�क
वष�को स�ब��धत बजेट रकमबाट भु�ानी िदन पु�े दे�खएमा िदन सिकने �यव�था छ । काया�लयले गत वष�को वठैक भ�ा काया�लय समान खच� � 369285 भु��ानी
गरेको पाइयो । िनयमावलीको उ�े�खत �यव�थाको अनुसरण नग�र गतवष�को खच� भु�ानी िदएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �

भौचर िमती खच� िशष�क ज�मा खच� क�ी रकम भु��ानी रकम

40-077/06/15
40-2077/06/15
303-077/11/07
302-077/11/07
433-077/12/30

छपाई खच�
काया�लय संचालन खच�
बैठक भ�ा
बैठक भ�ा
बैठक भ�ा

12750
207585
49500
82500
75000

-
-
7425
12375
11250

12750
207585
42075
70125
63750

ज�मा 31050 369285

३६९,२८५

३०.२ �मण अव�धको बैठक भ�ा- काया�लय भ�दा वािहर अ�य�� �मणमा गएको अव�धमा वठैक वसेको भ�ा िदन िम�ने दे�खदनै । देहायका पदा�धकारीह�लाई �मणमा
रहेको अव�धमा बैठक भ�ा भु��ानी गरेको पाइयो । �मणमा रहेको अव�धमा वठैक भ�ा भु��ानी भएकोले कर क�ी पछीको वठैक भ�ा � ४६७५ असुल गनु� पन� ।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४६७५ िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३०.३ काय� स�पादन मु�यांकनमा वठैक भ�ा कम�चारीह�को काय� स�पादन मु�यांकन गरे वापत कम�चारीह�लाई काय� स�पादनमू�यांकन गदा� बैठक भ�ा िदने �यव�था
दे�खदनै । काया�लयले िविभ� कम�चारीह�को काय� स�पान मू�यांकन गदा� बैठक बसेको जनाई देहाय अनुसार � ९३००० भ�ा भु�ानी गरेको दे�खयो । अत िनयममा

६१,२००
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नभएको �यव�था अव�थामा देहायका कम�चारीह�लाई का.स.मू. बैठक भ�ा भु��ानी गरेको दे�खएकोले � ७९००५० असुल गनु�पन�

पदा�धकारीको नाम बैठक सं�या भ�ा दर रकम भु��ानी

�.�.अ �ी कृ�ण �साद सापकोटा 6 1500 9000 7650

�ज.स.अ �ी ल�मी पा�डे गौतम 4 1500 6000 5100

�.कोष िनय��क �ी राम वहादरु के.सी 4 1500 6000 5100

� .�.अ �ी कृ�ण �साद सापकोटा 4 1500 6000 5100

शा.अ.�ी शंकर �साद भुसाल 4 1500 6000 5100

ना.सु िवनोद �साद कँुवर 4 1500 6000 5100

ले.पा �ी िशवहरी खनाल 4 1500 6000 5100

ख.�ी िन�ता �ो�ले 4 1500 6000 5100

का.स �ी मधुकला �े� 2 1500 3000 2550

का.स �ी �रता अ�धकारी 1 1500 1500 1275

का.स. �ी मुकु�द ह�र िघिमरे 1 1500 1500 1275

शाखा अ�धकृत �ी म�ु खनाल 6 1500 9000 7650

सहायक पाँचौ �ी पु�पा भुषाल 2 1500 3000 2550
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क.अ.�ी िडलकुमार के.सी 1 1500 1500 1275

का.स �ी स�तोष ल�साल 1 1500 1500 1275

ज�मा ७२००० ६१२००

काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 17850 ले अ �ी नबराज गौतन लगायत १० जना कम�चरीको िमित
२०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

३०.४ भाडा खच� �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन 2076 को दफा 4 मा नगरपा�लकाका पदा�धकारीह�लाई �थानीय तहले सरकारी
साधन उपल�ध गराउने र सवारी साधन उपल�ध नभएको अव�थामा पदा�धकारीले अनुसूची वमो�जमको यातायात खच� पाउँने �यव�था छ । काया�लयको �ज��स
खाता अनुसार काया�लयमा 3  ओटा चारपाँ�े मोटर रहेको र उ� मोटरह� �योग भईरहेको तथा इ�धन उपभोग ग�ररहेको अव�थामा पुन गाडी भाडा खच� ले�न िम�ने
दे�खदनै । अत काया�लयको सवारी साधनको �योग तथा ई�धन खच�को उपयोग भई रहेको अव�थामा समेत अ�य�का गाडी भाडामा �लई भाडा खच� लेखेकोले देहाय
अनुसारको � 135190 भाडा खच� लेखी थप �ययभार पारेको �

भौ.नं. िमित �योग गन� पदा�धकारी खच� रकम

485-078।01।21 मेयर �ी कमल �साद भुसाल 28000

उपमेयर �ी ठाकुर कुमार िव.क 37800

488-078।01।21 मेयर �ी कमल �साद भुसाल 40500

उपमेयर �ी ठाकुर कुमार िव.क 28890

ज�मा 135190

१३५,१९०
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३०.५

इ�धन तथा संचार सुिवधा काया�लयका कमा�चा�रह�लाई इ�धन र संचार खच� भु��ानी िदने �यव�था ऐन िनयममा भएको दे�खदनै । काया�लयले िश�ा उपसिचव
यगुलनारायण वसेलसमेत 57 जनालाई मा�सक �पले इ�धन 10 �लटर र पाँच �लटरका दरले र संचार खच� � 1000 र 500 का दरले ह�ने � 799731 भु��ानी िदएको
पाइयो । यस स�ब�धी कुनै काय�िवधी नबनाई नगरसभाको िनण�यबाट इ�धन तथा संचार सुिवधा नगद ै िदने िनण�य ग�र थप �ययभार पारेको दे�खयो । य�तो खच�
िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

भौ.नं. िमती िववरण भु�ानी
रकम

कैिफयत

१३०-2077।
08।12

उपसिचव यगुनारायण वसेल समेत 57

जना

98600 इ�धन मा�सक 5 र 10 अिन 15 �ल र संचार मा�सक 1000 र 500 का दरले फा�गुन चै� र
बैशाख र मं�सर पुस र माघ

363-2077।
12।05

लेखा अ�धकृत नवराज गौतम समेत
71

125131

474-078।01।
10

म�ु खनाल समेत 72 जना 131625

531-078।02।
18

अ�धकृत छैठ� जीव नारायण आचाय�
समेत 70 जना

129375

160-077।08।
26

अ�धकृत छैठ� थान बहाद ुमह�ा
लगायत 57 जना

78300

261-2077।
10।23

आलेप अ�धकृत छैठ� गोमा �वाली
समेत 72 जना

236700

ज�मा 799731
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३०.६ �ज�सी अनुगमन भ�ा कम�चारीह�लाई �ज�सी िन�र�ण तथा अनुगमन वापत भ�ा िदने �यव�था गरेको दे�खदनै। काया�लयले भौ.नं. 360 मित 2077।12।२4 वाट शा
अ �ी मंजु खनाल अ�धकृत छैठौ थान बहादरु मह�ा र �सता िब सी लाई �ित�यि� �८००० का दरले �ज�सी अनुगमन गरेको भनी � 24000 भ�ा खच� लेखेको
पाइयो । िनयममा �यव�था नभएको उ� खच� � ६८०० असुल गनु�पन�
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १३६०० अ�धकृत छैठौ �ी थान वहादरु मह�ा र सीता िव सी को िमित
२०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

६,८००

३०.७ औष�ध उपचार खच� िनजामित सेवा ऐन २०४९ तथा कम�चारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भै आउने कम�चारीह�लाई एक मिहनाको तलब बराबरको रकम
िदने भिन �यव�था गरेको छैन । अ�धकृत सात� �ी नवराज गौतम र लेखापाल सहायक पाँचौ िव�वराज �वाली आफू २०७१/१२/२४ मा सािवक घरे तथा साना उ�ोग
िवकास सिमितको शाखा अ�धकृत पदमा �थायी सेवामा �वेश गरेको र हाल समायोजन भइ पािणनी नगरपा�लकाको काया�लयमा आएको र सािवक घरेलु तथा साना
उ�ोग िवकास सिमितको काय�कम सेवा शत� िनयमावली २०५५ को प�र�छेद ६ को िनयम ६-१६ (क) मा औष�ध उपचार स�ब��ध �यव�था गरेको छ । जसमा �थायी
कम�चारीह�लाइ काम गरेको िमित दे�ख गणना ह�ने गरी काम गरेको ��येक वष�को १ मिहना बराबरको तलब पौष मसा�त र आषाढ मसा�तमा आधा गरी औष�ध उपचार
खच� िदइने �यव�था भएको भनी माग दावी गरी गो.भौ.नं. ५१७-०७८/०२/० २ मा �.१५९८०० मा १% सा. सु. कर क�ी ग�र �.१५८२०२ भु�ानी गरेको पाइयो ।

३०.८ सं��त िवदा रकम िनजामती सेवा ऐन २०४९ र कम�चारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भइ आएका कम�चारीह�लाई सिचत िवदाको रकम िदने �यव�था गरेको
छैन । अ�धकृत सातौकँा �ी नवराज गौतम र लेखापाल पाँचौका िव�वराज �वालीले आफू घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितबाट सेवा �वेश गरेको र कम�चारी
समायोजन ऐन २०७५ बमो�जम समायोजन भै यस नगरपा�लकामा आउदा सािवक घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास सिमित बाट पाएको सुिवधा िनजको माग दािब
अनुसार गो.भौ.नं. ५१७ िमित २०७८/०२/०२ बाट �. ७९९०० बाट सा.सु कर क�ी ग�र ७९१०१ भु�ानी िदइएको पाइयो ।
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३०.९ मोबाइल ख�रद काया�लयले �ज��स सामान ख�रद गदा� िन�ज �योगमा आउने सामान ख�रद गनु� ह�दनै र ख�रद काय� िमत�ययी वनाइएको ह�नु पद�छ । काया�लयले देहाय
अनुसार िन�ज �योगमा आउने सामान ख�रद गरेको दे�खयो । यस �कारको खच� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

भौ.नं. िमित फम�को नाम िववरण �

464-2078।01।07 ए�पल क�पुटर स�लायस� स��धखक� सामसुम मोवाइल M5/5K 8/128 49720

329-2077।11/21 महाल�मी ट� �लंक वुटवल radme मोवाइल rm*200 r6/8/128gb 34000

ज�मा 83720

३०.१० ग�रवसंग िवशे�र काय��म-यस काय��म अ�तग�त स��धखक�  नगरपा�लका वडा नं. ४ र ५ का ६२ जनालाई �ित �य��ी � ४००० ले ख�रद गरी बा�ा िवतरण गन�
काय��म रहेकोमा 61 जनालाई िवतरण गरेको छ । िवतरण ग�रएका �य���ह�को �प� ठेगाना र मोवाइल नं. उ�ेख नगरेकोले िवतरण ग�रएका वा�ाको स�ब�धमा
एिकन गन� सिकयन साथै भरपाई भ�दा वढी भु�ानी भएको 1 वटा वा�ा वापतको रकम � 4000असुल गनु� पन�
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४००० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३१ डीपीआर-परामश� सेवा खच� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोभैm ख�रद
गरी �. १४लाख ५३ हजार खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ
लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत (�.हजारमा) खच�
(�.हजारमा)

कृिष बजार पुव�धार िनमा�ण अलाईन इ�टरनेसनल सिभ�सेज �ा.ली 1353740 1353740

शिहद �मृती पाक�  मगाथुम िनमा�णकोलािग िडपीआर िनमा�ण-९ आईिफल ई��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा.ली. १००००० ९९४४०

ज�मा 1४53740 1४53२०0

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� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।

३२ संघीय शसत� पु�जगत

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np56 of 93

३२.१ िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�िढकरण काय��म िव�ालयह�लाई शैि�क गुण�तर सु�िढकरण काय��म अ�तग�त िव�ालयह�लाई िदएको अनुदानबाट ख�रद ग�रएका
�ज�सी समानको भु��ानी गदा� �ा� �ज��स समा�ीको दा�खला �ितवेदन तथा �ज��सखातामा �ज��स विग�करण ग�र �ज��सको खातापानामा नं. समेत उ�ेख ग�र
�ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको हनु पद�छ। काया�लयले यो वष� देहाय अनुसार िव�ालयह�लाई काय��म अ�तग�त िन�नानुसार अनुदान िनकासा गरेको छ ।

�स.नं. भौचर र िमित नाम �

1 23-2077/12/22 जन�योती चु�ावेशी �जवनो�ार मा.िव वा�ला िवजय आ.िव िडवना� यवुावष� जनता रिविच� मा िव र भृकुटी आ.वी. 13,00,000

२ 61-2078/03/25 �जवनो�ार मा.िव 3,90,000

३ 63-2078/03/23 यवुा वष� जनता रिविच� मा.िव 3,90,000

४ 64-2078.03.29 जन�योती मा.िव 3,90,000

५ 37-2078/03/01 िवजय मा.िव 3,88,686

6 39-2078/03/06 भृकुटी आ.िव नरपानी 3,90,000

ज�मा 32,48,686

उ�े�खत अनुसार िनकासा खच� लेखेकोमा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
क)�ज��स दा�खला �ितवेदनमा खाता पा नं. तथा विग�करण उ�ेख नै गन� नग�रएको । ख)�ज��स िकतावमा खच� ह�ने र खच� नह�ने सामानको छुटै अिभलेख नरा�खएको
। ग) दा�खला �ितवेदनमा हरेक िक�समका समानको अलग अलगचढाउनु पन�मा �स नं. १ देखी १६१ स�मका समानह� उ�ेख ग�र एकमु� �पमा चढाउने गन�
ग�रएको । घ)िव�ालयले अनुगमन �ितवेदन राखेकोमा सामा�ीको प�रमाण गुण�तर �पेिशिफकेशन र जडान स�ब�धमा कुनैपनी कैिफयत उ�ेख नगरेको।
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३२.२ �थािनय तहको खेल मैदान गो .भौ.नं. 96-2078/03/29 काया�लयले काय��म अ�तग�त वािद� खेल मैदान िनमा�ण उपभौ�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� गराई �
28,50,000 भु��ानी खच� लेखेको छ यसमा देहायका �यहोराह� छन । िनमा�ण काय� गरेको काय�स�प� �ितवेदन तथा नािपको मु�यांकन अनुसार मु अ कर �
365014 वािष�क खुद काय� र 2807800 भएकोले उपभो��ा सिमितबाट काय� गराउने काय�िव�ध अनुसार 10 �ितशत उपभो��ा सिमतको योगदान � 280780 क�ी
गदा� � 2527020 मा मु�य अिभवृि� कर � 322980 समेत � 2850000 भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितले िव�ेतालाई ितरेको मु अ कर � 33676 र डोजरले माटो
खनेको मु�यको मु अ कर � 146057 समेत 179733 भु��ानी िदनुपन�मा पुरै मु अ कर � 365014 भु�ानी िदएकाले उपभो�ा सिमितलाई बिढ भु��ानी गरेको रकम
उपभो��ा सिमितबाट असुल गनु�पन� दे�खएको �

१८५,२८१

३२.३ उपभो�ा सिमितले िम� िनमा�ण सेवा/स�लायस� (302617171) को 1291-03-22 को िवल अनुसार �याट समेत �समे�टको मु�य � 292726 खनाल �दस�
(304556041) कझ 33-03-24 िवल बाट मैदान ख�े कामको �याट समेतको डोजर भाडा � 12,69,575।- र ढुवानी मा� 55000 समेत � 950000 तथा डोर हा�जरी
फारम अनुसार � 801200 �याला गरी 3313501 खच� ग�रएको िवल भरापाई राखी भु��ानी गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 19 को
उपिनयम (2) ख�ड (क) अनुसार 20 हजार भ�दा बिढ रकमको मालसमान ख�रद गदा� वा िनमा�ण काय� गराउँदा मु�य अिभवृ�ी करमा दता� भएका आपुित�कता� वा
�य��ी फम� वा सेवाबाट ख�रद गनु� पन� �यव�था रहेकोमा खनाल �दस� क�सट��सन (304556041) का संचालक ऋिषराम खनालको हाते भरपाईबाट ढंुगा �सर
वालुवा लोकल वालुवा �सर िग�ी र ढुवानी भाडा � 55000 समेत � 950000 भु��ानी गरेकाले मु अ कर दता� वेगरको ख�रद भएकोले स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काय�लायमा उ�� रकम आयमा समावेस गन� ले�ख पठाउनु पन� दे�ख�छ।

३२.४ नमुना िव�ालय गु� योजना भवन िनमा�ण आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ (३) अनुसार खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु
पन� �यव�था छ। �य�तै िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर�ारा �कािशत काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ८२ िव�ालय भौितक
िनमा�णको ख�डमा िव�ालयको कुल लागत अनुमानको ५ �ितशत �मदान जुटाउनु पन� िव�ालयसंग स�झौता भएको १५ भरपाईबाट ढंुगा कसर वालुवा लोकल वालुवा
कसर िग�ी र ढुवानी भाडा � ५५००० समेत � ९५०००० भु�ानी गरेकाले मु कर दता� बेगरको ख�रद भएकोले स�ब��धत आ�त�रक राज�व काय�लायमा उ� रकम
आयमा समावेस गन� ले�ख पठाउनु पन� दे�ख�छ ।
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३२.५ नमुना िव�ालय गु� योजना भवन िनमा�ण आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली,२०६४ को िनयम २१(३) अनुसार खच� ले�दा खच�को िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु पन�
�यव�था छ । �य�तै िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर�ारा �कािशत काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं. ८२ िव�ालय भौितक
िनमा�णको ख�डमा िव�ालयको कुल लागत अनुमानको 5 �ितशत �मदान जुटाउनु पन� िव�ालयसंग स�झौता भएको 15 िदनिभ� काय� शु� गरेमा सो िव�ालयको
स�झौता र� ग�र �ाथिमकतामा परेको अक� िव�ालयलाई काय��म उपल�ध गराउने �यव�था िमलाउने र िव�लायसंग स�झौता भए प�चात पिहलो िक�ताको �पमा
अनुदानको 30 �ितशतले अनुदान रकम िदने �यव�था छ । तर नगरपा�लकाले जनता कृ�ण मा�यािमक िव�ालयलाई एकमु� भु�ानी िदई बैकलाई खाता रो�का गन�
आदेश िदई खच�को �माण बेगर अनुदान िनकासा िदएक दे�खयो । अत सश�त अनुदानमा खच�को �माणको आधार िदनु पद�छ। साथै देहाय अनुसार �मदानको
सुिन��चतातमा तथा नापी िकताब र काय� स�प� �ितवेदन बेगर िदएको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �

�स नं. भौचर नं. र िमित काय��म रकम

१ 32-2077/12/19
62-2078/03/03
92-2078/03/27

िव�ालय भौितक पुव�धार िनमा�ण
,,

8400000
1600000
5000000

ज�मा 15000000

१५,०००,०००

३२.६ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 102-2078/03/30 ग�रवीको रेखामुनी रहेका �कोपका कारण घरबार िविहन भउका घरप�रवारह�ले सुरि�त आवास िनमा�ण आफ� ले
गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत दरको काठ लगाएतमा सामा�ी ख�रदको लागी र ग�रबीको रेखामुनी रहेका पराल र खरको छाना भएका घर प�रवारलाई
ज�तापाताको छानामुनी �याउने गरी सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�ण गन� उदे�यले काय��म काया��वयन गन� यो वष� िशव वहादरु कामी समेत 71 जनालाई �थम
िक�ता �व�प � 2130000 खच� लेखेको दे�खयो यसमा देहायका �यहोराह दे�खएका छन ।
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३२.७ क) सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�धको 2075 को दफा 7 मा �थानीय तहको �ािव�धक वा अनुसूिच ३ वमो�जम �ितवेदन पेश भई �थानीय तहले
�मािणत गनु�पद�छ िनमा�ण काय� स�प� भएको मािनने � यव�था रहेकोमा यो वष� पिहलो िक�ता �व�प ६० �ितशतले � 30000 का दरले भु�ानी गरेको दे�खएको ।
�थम िक�ता िदएका कुनै पनी लाभ�हीले यो वष� घर िनमा�ण काय�स�प� गरेकव दे�खएन । ख) काय�िव�धको दफा 5(4) 5(7) 5(8) मा अनुदान स�झौता भई सकेका
लाभ�ािहलाई ज�तापाता काठ लगायतको िनमा�ण सामा�ी ख�रद गन� अनुदान रकमलाई २ िक�ता गरी अनुदान�ाही संग स�झौता प�चात पिहलो िक�ता ६०
�ितशतले � 30000 र काय� स�प� प�चात दो�ो िक�ताको 40 �ितशतले � 20000 िदने �यव�था छ । काया�लयले यो वष� दो�ो िक�ता खच� गरेको दे�खएन ।

३२.८ नेपाल शहरी शासक�य तथा पूवा�धार आयोजना नेपालका 12 नगरपा�लकाह� िफिदम गोलबजार ह�रवन िभमे�वर कावासोती फलेवास स��धखक�  लमही भेरी मु�सकोट
अमरगढीर ल�क�चुहा मा संकटाप� समुहह�लाई �ुत �ममुलक साव�जिनक िनमा�णको मा�यमबाट कोिभड-१९ संकटको छोटो तथा म�यम अव�धको नकारा�मक
�भाव �यिुनकरण गन� सहयोग र राहत �दान गन� उ�े�यले यो काय��म काया��वयनमा आएको दे�खयो । िविनयोजनको �स�ा�त अनुसार १२ नगरपा�लकाह�मा २
करोड अमे�रक� डलर �ममुलक साव�जिनक िनमा�णको लािग छुटयाएको म�ये ३ बष�मा �मश २०७७।७८ मा �.१३८८६१११।- आ.व. २०७८।७९ मा
�.८३३१६६६७।- र २०७९।८० मा �.४१६५८३३३।- समेत �.१३८८६११११।-खच� गन� काय��म रहेको दे�खयो ।काया�लयले यो बष� �.१४०८६६९९।-खच�
गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

३२.९ क. �ममुलक साव�जिनक िनमा�ण आयोजना स�चालन िनद�िशकाको ख�ड २ को दफा २.२ काया��वयन काय�िव�धमा नगरपा�लकाले कामको �गित जाच गरेर मा�
कामदारलाई आव�धक भु�ानी भु�ानी गन� र िनम�ण काय� स�प� भएको �ितवेदन पेश भएपिछ अ��तम भु�ानी गन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले आव�धक भु�ानी
नगरी अ��तममा एकमु� भु�ानी िदने गरेको दे�खयो । ख. कामदारह�को िवमाको लािग नगरपा�लका �ज�मेवारह�ने �यव�था रहेतापिन कामदारह�को िवमा गन� गरेको
दे�खएन । ग. �यव�थापन सुचना �णालीमा काय��गित अधाव�धक गन� र अनुगमन �ितवेदन तथार गन� �यव�था रहेकोमा यो �यव�थापन सुचना �णालीमा �गित
अधाव�धक गरेको छैन र अनुगमन �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�खएन । घ. स�चालन िनद�िशकामा रोजगार सेवा के��का रोजगार संयोजकलाई प�रचालन गरी
�यव�थापन सुचना �णालीमा काय� �गित अधाव�धक गन� र अनुगमन �ितवेदन तयार गन� �यव�था भएकोमा हालस�म mis मा �गित अधाव�धक गन� गरेको दे�खएन ।
�य�तै रोजगार संयोजकलाई यस काय��ममा प�रचालन गरेको छैन । अत उ�े�खत �यव�थाह�को काया��वयनमा सुधार ग�रनु पद�छ ।
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३३ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (चालु)

३३.१ खच�को �माण आथ�िक काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� खच�को पु��ाइ ह�ने िवल भरपाई तथा कागजातह�
सल� ग�र खच� ले�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय बमो�जम सामान ख�रद गरी भु�ानी भएकोमा सोको िबल भरपाइ तथा �माण कागजात पेश नभएको �.

भौ.नं र िमित िववरण भु��ानी � कैिफयत

२६-०७७।
०७।२३

आईिडया िडजाइन ए�ड अफसेट �ेस वुटवलबाट िश�क डायरी छपाई १०२९९९ भरपाई पेश
नभएको

११४-०७७।
११।२०

�ान �काश मा.िव.िडभना�लाई संचालन तथा �यव�थापन अनुदान -३००००
आ�थ�क लेखा प�र�ण र त�यांक �यव�थापन -१५०००
अित�र�� ि�याकलाप संचालन -२००००

६५००० भरपाई पेश
नभएको

१२४-०७७।
१२।३०

जनता कृ�ण मा.िव �ािव�धक धार तफ� को ६७ छा� छा�ाको लागी िश�ण सामा�ी �याव अ�स�टे�टका लागी
पा�र�ािमक उपकरण तथा �योगा�मक सामा�ी ख�रद

१२०५००० समान ख�रद
गरेको िवल पेश
नभएको

ज�मा १३७२९९९

१,३७२,९९९

३३.२ दिैनक भ�ाः ५२-०७७।०९।१५ काया�लयले �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम वमो�जम �मण आदेशमा उ�े�खत अवधी भ�दा विढको दिैनक भ�ा पाउने
�यव�था दे�खदनै । ना.�ा.स गोपाल �साद अ�धकारी २०७७।०९।३ देखी २०७७।०९।०७ स�म नाइट� ोजन ख�रद गन� �प�देही �मण गदा� ४.२५ िदनको १२०० का
दरले ५१०० मा� पाउनेमा ६३०० भु��ानी िदएकोले पाउने भ�दा बढी भु�ानी भएको � १२०० असुल गनु� पन� ।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १२०० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३३.३ िव�वा रोपन काय��म नगरपा�लकाको �वीकृत संघीय शसत� अनुदान तफ� को सु�तला जात िव�वा रोपन काय��म ५० �ितशत अनुदानमा आिशष भ�डारी लगाएत
१० जना संग संझौता गरी � १९२५०० खच� गरेको छ । फलफुल दशक अ�तग�त सु�तला कागती मौसम लगतायतका िव�वा �खरद गरेको छ ।फलफूल दशक
अ�तग�त सु�तला कागती मौसम लगाएतका िव�वा ख�रद गरी रोपण ग�रसकेपछी मा� काया�लयले भु��ानी गनु� पन� उ�ेख छ । िव�वा लगाउने जिमनको �े�फल
एिकन गरी तथा ईि�मेट वेगर िव�वा रोपण ग�रएकोले तथा काय� स�प� प�चात सो को संर�ण तथा संवध�न स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरेको दे�खएन ।

३३.४ �िश�क भ�ा-गो भौ नं. ६७ -२०७८।०३।२१ र ७६ -२०७८।०३।२५ मा काया�लये कोिभड �भाव कृिष काय��म अ�तग�त एक �थानीय तह एक उ�पादन
काय��मको एक िदने �थलगत ता�लममा अथ�म��ालयको काय�स�पादन िनद�िशका अनुसार काया�लयका कम�चारीह� �ार िदईने �िश�ण काय��ममा काय�प�को र
८०० मा� िदनुपन� र �वचनको � ७०० िदन नपाउने �यव�था छ । काया�लयले कृिष अ�धकृत राजे�दे�हार भटराई र �वी�धक सहायक स�रता िघिमरेलाई �िश�णमा
काय�प� तथा �वचन दवु ैभ�ा िदएकोले �वचनको भ�ा � ६३०० असुल गनु� पन� ।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६३०० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३३.५ भ�सी �व��न काय��म २३८।०३।२३ नगरपा�लका ले भ�सी �व��न काय��म ५० �ितशत अनुदानमा संचालन गरेको । �व��न काय��म काया��वयन गन� वा�ला भ�सी
�व��न काय��म काय�स�प� उपभो��ा सिमती -५ गठन गरी � ४२६६०००को काय�स�प� �ितवेदन वनाई ५० �ितशत अनुदान रकम � २१३३००० नगरपा�लका
ले अनुदान िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा यस�कार छन ।
क) �व��न काय�म न.पा.का २ वटा वडाह� ४,५ मा काया��वयन भएकोमा वडा नं. ४ को लागत अनुमानमा ४२ वटा मुरा� भ�सी �ित भ�सी � ४२००० का दरले ख�रद
गन� ग�र लागत अनुमान वनाएकोले लागत अनुमान तयार गदा� एक�पता दे�खएन । ख) ख�रद ग�रएको भैस�ह�को कागजी भरपाईमा ख�रद कता�को नाममा वा�ला
भ�सी �व��न काय��म उपभो��ा सिमित ह�नुपन�मा िकसानको नाममा ख�रद भएको छ । यस�र ख�रद ग�रएको भ�सी उ.स.ले नै ख�रद गरेको हो भनी आ�व�त ह�न
सिकएन । ग) लागत साझेदारीम पशुप�छी �व��न काय�म काय�संचालन �ि�या स�व�धी माग� दश�न २०७७ दफा ५ (घ) मा ख�रद भएका पशुको अिनवाय� पशु िवमा
गनु� पन� �यव�था भएकोमा केिह पशुधन िवमा अिव�ध काय� काया��वयन ह� ँदा स�झौता को वेला स�मको मा� रहेको छ । घ) लागत साझेदारीमा पशुप�छी �वध�न काय��म
-काय�संचालन �ि�या स�ब�धी माग�दश�न,२०७७ को ४ (१) (क) मा कृिष �े� हेन� पदा�धकारीको संयजक�वमा काय�दल गठन गन� सिकने �यव�था रहेकोमा काय�दल
गठन नभएको तथा काया�दलले दफा ९(१) बमो�जम � थानीय तहले संचा�लत काय��मको उपल�ध रकम सदपुयोग भए नभएको र ल�य अनुसार �गती भय नभएको
बारेमा काया�दले अनुगमन र मु�यांकनमा �ज�ा��थत पशु सेवा हेन� िनकाय समेतको संल�तामा अनुगमन मु�यांकन गरी राय सुझाब �थानीय िनकायमा पेश गन� पन�
�यव�था रहेकोमा पेश गरेको छैन । ङ) पशु सेवा शाखाले अनूसुिच -७ र ८ को ढाँचामा �ादेिशक भूिम �यव�था,कृिष तथा सहकारी म��ालय मातहतका �ज�ा��थत
पशु सेवा हेन� स�ब��धत काया�लय र पशु सेवा िवभागमा अिनवाय� चौमा�सक �पमा �गित �ितवेदन पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा पठाएको छैन । च) भ��स वु�झ�लने
समुह तथा िकसानह�को स�पक�  मोबाइल नं. उ�ेख नगरेकाले स�ब��धत कृषक तथा समुह सँग भ�सी �व��न काय��म को बारेमा सोधपुछ ग�र िभडान गन� सिकयन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np63 of 93

३३.६ बा�ा �व��न काय��म-२२४-०७८।०३।२२ लागत साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��म अ�तग�त ५० �ितशत लागत साझेदारीमा वा�ा �ोत के�� सँग �
३०००७७३ लागत अनुमान रहेको साझेदारी काय��म स�प� प�चात � १५००००० भु�ानी िदएको छ । ९८ ओटा बा�ा � १०००० का दरले � ९८००००
भु�ानी गरेकोमा �िति�यासाथ बु�झ�लएको �माण पेश भएको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन । क) १५  ओटा वा�ाको खोर िनमा�ण भिन
काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेकोमा १३ ओटा बा�ाको खोर िनमा�ण मा� दे�खएकोले काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी िदएको २ ओटा खोर िनमा�णको � १०००५२ का
दरले असुल गनु� पन� �
क)९८ वटा बा�ा �१००० का दरले ख�रद ग�रएकोमा बुझी�लएको भरपाई पेश गनु�पन� �.९८००००

ख) लागत साझेदारीमा पशुप�छी �वध�न काय��म -काय�संचालन �ि�या स�ब�धी माग�दश�न,२०७७ को ४ (१) (क) मा कृिष �े� हेन� पदा�धकारीको संयजक�वमा
काय�दल गठन गन� सिकने �यव�था रहेकोमा काय�दल गठन नभएको तथा काया�दलले दफा ९(१) बमो�जम � थानीय तहले संचा�लत काय��मको उपल�ध रकम
सदपुयोग भए नभएको र ल�य अनुसार �गती भय नभएको बारेमा काया�दले अनुगमन र मु�यांकनमा �ज�ा��थत पशु सेवा हेन� िनकाय समेतको संल�तामा अनुगमन
मु�यांकन गरी राय सुझाब �थानीय िनकायमा पेश गन� पन� �यव�था रहेकोमा पेश गरेको छैन ।
ग) पशु सेवा शाखाले अनूसुिच -७ र ८ को ढाँचामा �ादेिशक भूिम �यव�था,कृिष तथा सहकारी म��ालय मातहतका �ज�ा��थत पशु सेवा हेन� स�ब��धत काया�लय र
पशु सेवा िवभागमा अिनवाय� चौमा�सक �पमा �गित �ितवेदन पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा पठाएको छैन ।

काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 980000 िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

२००,१०४

३३.७ तरकारी पकेट काय��म २०५-०७८।०३।२५ तरकारी पकेट काय��म संचालन गन� �ािमण िवकास कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड स.न.पा -६ ले ५० �ितशत
अनुदानमा � २४ लाखको लागत अनुमान बनाई � २४३०८०९ को काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन ।

३३.८ क) तरकारी पकेट काय��म संचालन गन� �ािमण िवकास कृिष सहकारी सं�था �ल.का अ�य� र सद�य समेतले आ�नो काय��म को �वंयम अनुगमन तथा मु�यांकन
गरी अनुगमन भ�ा भु��ानी िदएकोले शा�ल�ाम ल�साल अ�य� समेत १३ जनाको � ८५० का दरले अनुगमन भ�ा �लएकोले अशुल गनु� पन� �

११,०५०
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३३.९ ख) �ािमण िवकास कृिष सहकारी सं�था �ल.ले २०७७।११।०१ मा नगरपा�लकामा सुिचकृत स�लायस�ह�बाट कृिष सामा�ीह�को दररेटको ��ताव माग गरेकोमा
िम�लिट�लर(िडजेल) ७ H.P चौधरी कृिष मेिशनरी स�लायस�को दररेट � ६३००० ��ताव गरेकोमा िम�लिटलर �ित थान � ७०००० हजार का दरले ख�रद गरेकोले
�ित थान � ७००० का दरले २० थान िमिनिटलरको � १४०००० बढी भु�ानी िदएकोले स�ब��धत सहकारी सं�थाबाट अशुल गनु� पन� �

१४०,०००

३३.१० पा�र�ािमक कर क�ी नगरेको - १३८-०७८।०१।२८ आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा प�� �ितशत पा�र�ािमक कर क�ी गनु� पन� �यव�था छ । पा.ले
�र�यािकङ वापत पुण� पराजु�ल समेत ८ जनालाई भ�ा िदएकोमा १५ �ितशत कर असुल नगरेकोले पूण� �साद पराजी समेतबाट � १५००० को १५ �ितशतले ह�ने
२२५० असुल गनु� पन�।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २२५० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३३.११ �िश�क भ�ा - काया�लयले कम�चारी समेत (आ�त�रक �िश�क) क�ा िदए वापत �वचनको पा�र�ािमक नपाउने तथा काय�प� वापत � ८०० पाउँने �यव�था छ ।
न.पा का उघमिवकास सहजकता�ह�ले उ�मिवकास काय��म संचालन गरेकोमा काय�प� पेश नगरेको तथा क�ा �लए वापत पा�र�ािमक भु��ानी िदएकाले अिनता
रावत र मुना �े� बाट नपाउँने पा�र�ािमक भु�ानी िदएको � २७२०० असुल गनु� पन�।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २७२०० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३३.१२ िवल भरपाई आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को दफा ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�को िवल भरपाई �माण तथा
कागजात पेश गनु� पन� �यव�था छ । न.पा. ले देहायका िव�ालयह�लाई िविभ� िशष�कमा िनकासा िदएकोमा �यसको िवल भरपाई पेश नभएकोले िवल भरपाई पेश
ह�नुपन� �

भौ.नं. िमती िव�ालको नाम अनुदान िनकासा काय��म िनकासा �

१५६-०७८।०२।२१ जन�योती मा िव समेत ६८ ओटा �सकाईसामा�ी अनुदान २१९४९००

१५४-०७८।०२।२० जन�योती मा िव समेत ६८ वटा िव�ालय संचालन तथा �यव�थापन 
,,

१९५००००

१८८-०७८।०३।१४ यवुा वष� िविच� मा िव हटारी नेरा ३४८८५०

,, िनमा�लनव�योती सु�तामन��थती िव�ालय ४९८८५०

ज�मा ४९९२६००

४,९९२,६००

३३.१३ �माण पेश गनु� पन�- २१३-०७८।०३।२१ आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को िवल
भरपाई �माण तथा कागजात पेश गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले िडभना� आयवु�द औषधीलयको िवदाको वेला सुर�ाथ� काय��म सहयोगी तु�सीराम भुसाल लाई
िमित २०७७ साल �ावण देखी २०७८ साल असाढ मसा�तस�म िवदाको िदनमा सुर�ाथ� राखेको पालो पहराको रकम हा�जर तथा पुव� ��वकृती बेगर भु�ानी
िदएकाले �माण पेश गनु�पन� � १८७५० ।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १८७५० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३३.१४ �िश�क भ�ा -२३९।०७८।०३।२३ �देश सरकार काय�संचालन (ता�लम गो�ी अनुगमन भेला �मण आदी) का लािग खच�को मापद�ड न�स स�ब�धी िनद�िशका
२०७४ मा बा� �शी�कलाई �थानीय �तरका ३० िदन भ�दा वढी ता�लमको लागी मा�सक � १०००० पा�र�ािमक भु��ानी िदनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले
साना उघमिशल �यवसायको ३ मिहना काय� िदनको ता�लमका लागी वा� �िश�क सिवना �ो�ेललाई मा�सक � २८२०० का दरले भु�ानी िदने गरी ३
मिहनाकोलािग कर वाहेक � २३९७० को दरले ३ मिहनाको � ७१९१० भु�ानी िदएको दे�खयो । काया�लयले िनद�िशका अनुसार मा�सक � १०००० का दरले ३
मिहनाको � ३०००० भु�ानी िदनुपन�मा मा�सक � २८२०० ले � ७१९१० िदएकोले वढी भु�ानी िदएको रकम बा� �िश�क �ी सिवना पो�ेलबाट असुल गनु� पन�
� ४१९१० ।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४१९१० िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३३.१५ िश�कको �ािव�धक �ेड- १९३-०७८।०३।१८ अथ� म��ालयको िनण�य अनुसार नेपाल सरकार लाई तलव भ�ा लगाएत खाइपाई आइरहेको अित�र�� सुिवधा िदनु
पन� भएकोमा नेपाल सरकारको अथ� म��ालयको सहमती �लनुपन� �यव�था छ । नेपाल सरकार िश�ा िवकास तथा �िव�ध म��ालय िश�ा तथा मानव �ोत िवकास
के�� सानोठीिम भ�पुरको िमित २०७८।०२।०९ मा सव ै�थानीय तहलाई िमित २०५७ साल असाढ मसा�तस�म ता�लम �ा� गरी �थायी िनय�ु� भएका �ािव�धक
�केल खाईपाई आएका िश�कलाई मा� िवशेष �यव�था अनुसार �ािव�धक २ �ेड थप िदन िम�ने िम�ने तथा हालस�म काय�रत नरहेका तथा २०७३।०४।०१ पछी
सेवा िनवृत भइसकेका २०५७ साल असाढ मसा�त स�म ता�लम �ा� सवलैाई २०७३।०४।०१ दे�ख पाउनु पन� थप २ �ािव�धक �ेड िदने मनी िनण�य गरेको छ । अथ�
म��ालयको सहमनी वेगर थप २ �ािव�धक भु��ानी िदएको मा अथ� म��ालयको सहमितको �माण पेश गनु�पन� � १४८८१६५।
काया�लयको िमित २०७९।०१।२८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १४८८१६५ िमित २०७९।०१।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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३३.१६ िनकासा रो�का राखेको आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली, २०६४ को िनयम २१(३) अनुसार, खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहतको लेखा रा�नु पन� �यव�था छ तर
नगरपा�लकाले देहायका िव�ालयलाई एकमु� भु�ानी िदई बैकलाई खाता रो�का गन� आदेश िदई खच�को �माण बेगर अनुदान िनकासा िदएको दे�खयो अत सश�त
अनुदानमा खच�को �माणको आधार िदनु पद�छ। साथै देहाय अनुसार �मदानको सुिन��चततामा तथा नापी िकताब र काय� स�प� �ितवेदन बेगर िदएको खच�
िनयमस�मत नदे�खएको �

िव�ालयको नाम काय��म िनकासा िशष�क �

पड़री जा िव बास सुिवधा सिहतको �यािनटरी �याड 

शौचादय

�यािनटरी �याड ७०००००

जोगीकुटी आिव �यािनटरी �याड ४९००००

जनता कृ�ण मािव रा�� पित शैि�क सुधार काय�कम ७०००००

िनम�ल नव�योती िव�ालय िवशेष िव�ालय अनुदान १००००००

ज�मा २८९००००

२,८९०,०००

३३.१७ गाई भैसी सु�केरी काय��म �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४को दफा २४ (१) मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले िवतरणमू�ख काय��म नगरी आ�नो
अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक वािष�क र म�यका�लन तथा िदघ�का�लन योजना बनाई लागू गनु�पन� �यव�था छ।�य�तै
नगरपा�लकाको अनुदान काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७७ को दफा ७ मा सहकारी फम� तथा �यवसाियक फम� वा �यि�गतलाई िविमत गाई भैसीका लािग मा� पशु
सु�केरी भ�ा िदने �यव�था छ।नगरपा�लकाले यो वष� िविभ� सहकारी फम� �यवसाियक फम� लगायत २६५० जनालाई गाई भैसी सु�केरी भ�ा � २००० का दरले �
५३००००० नगद ैिवतरण गरेको छ। काया�लयले यस �कारको िवतरणमू�ख काय��म स�ालनमा िनय��ण गनु�पद�छ।

३४ �देश शसत� तफ�

३४.१ कोिभड िवशेष कृिष काय��म �थानीय तह माफ� त स�ालन ह�ने कोिभड िवशेष कृिष काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७७ अनुसार देहाय अनुसार तरकारी खेितका
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लािग कृषकह�लाइ � २० हजार वा खच�को ५० �ितशत अनुदान खच� लेखेको दे�खयो ।

�स.नं. अनुदान दर सं�या रकम

1 � 20 पाउँने कृषक 18 480000

2 � 40 हजार 1 40000

3 � 1 लाख पाउँने 2 200000

4 � २ लाख पाउने 1 200000

५ � २ लाख ४० हजार पाउने 1 220000

6 � 5 लाख 40 हजार पाउने 1 540000

ज�मा 24 1680000

उ�े�खत अनुदान खच�मा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् । १. काय�िव�धको दफा ११-१ अनुसार स�ब��धत �थािनय तहले काय��म स�ालनको �ममा र स�प� भए
प�चात अनुगमन तथा मू�या�न र उपल��ध मापन ग�र �ितवेदन नगरपा�लकामा तयार ग�रएको दे�खएन । २. ऐ= को दफा ११-२ अनुसार स�ब��धत �थानीय तहले
चौमा�सक र वािष�क �पमा काय��म को �गित िववरण तयार गरी म��ालयमा पठाउनुपन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । ३. ऐ को दफा ११-३
काय��मको अनुगमन िन�र�ण तथा मू�या�न काय� �देश सभाको िवषयगत सिमित तथा स�ब��धत �े�का माननीय सद�यह� म��ालय िनद�शनालय र मातहतका
काया�लयबाट समेत ग�र िदइएको िनद�शनको पालना गनु� स�ब��धत �थानीय तह र अनुदान �ािहको कत��य ह�ने उ�ेख भएतापिन अनुगमन मू�या�न तथा िनद�शन िदने
गरेको दे�खएन । ४. कृषकसँगको स�झौताको दफा ६ मा अनुदान �ािहले िनयिमत �पमा �गित िववरण लगायतका त�या�ह� काया�लयमा बुझाउनुपन� र दफा ७ मा
काया�लयले काय��मको अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा अनुदान �ािहले �गित िववरण बुझाउने गरेका छैनन् र काया�लयले पिन अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा
अनुदान �ािहले �गित िववरण बुझाउने गरेका छैनन् र काया�लयले पिन अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । ५. कोिभड लि�त �यवसाियक तरकारी खेित
काय��म १०० जना र िवदेशबाट फिक� एका र �यवासाय उ�मुख कृषककालािग कृिष िवकास �ो�साहान काय��म ११७ जना समेत २१७ जनालाइ गत वष� २०७६/७७
मा िनकासा � ४३ लाख ४० हजार म�ये भइ खच� नभएकोमा यो वष� � ४३१५७६६.७५ खच� गरेको छ । गत आ.व. िभ� खच� नभइ बाँक� रहेकोले ि�ज नग�र यो वष�
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�ज�मेवारी खच� गरेकोले ि�ज गनु� नपन� �माण वेगर खच� गरेकोले िनयमस�मत दे�खएन अतः कृषकह�लाइ उ�े�खत अनुसार अनुदान िवतरण प�चात स�झौताका शत�
बमो�जम कृषकह�ले �गित िववरण पठाउन तथा काय�िव�ध अनुसार काय��मका िन�र�ण तथा अनुगमन मू�या�न ग�र अनुदानको उपयोगलाइ �भावकारी बनाइनु पन�
तफ�  �यान िदनु ज�री छ ।
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३४.२ साना कृिष औजार य�� उपकरण अनुदान काय��म कृिष औजार तथा य�� उपकरणह�को गुण�तर मु�य सहज पह�च तथा िवतरणमा एक�पता �याई सुिन��चतता
कायम गराउने,उ�पादन लागत घटाई कृिष �यवसायमा नाफा सुिन��चतता गन� या���क�करण गन� तथा यवुा �मशि�लाई कृिष �े�मा आकिष�त गन� गुण�तरीय सरल
सुलभ िटकाउ तथा सहज पह�च कृिष औजार तथा य�� उपकरणह� उपल�ध गराउने उ�े�यले यो काय��म स�चालन भएको हो। काय��म काया��वयन काय�िव�ध
२०७७ को दफा १४ १७ मा अनुदानमा िवतरण ग�रएको कृिष औजार उपकरणको लगत रा�नुपन� �यव�था छ ।�य�तै अनुदानमा िदईएको औजार उपकरणह� अ�य�
िव�� िवतरण गन� नपाउने ग�र �यव�था गन� र िवत�रत उपकरणको उपयोगको अनुगमन समेत ग�रएको ह�नु पद�छ । काया�लयले देहाय अनुसार उपकरणह� पचास
�ितशत मु�य अनुदानमा िवतरण ग�र खच� लेखेको छ ।

गो.भौ.न र िमित िवतरणको िववरण रकम

३८-२०७८।०१।२६ ३० वटा िपसानी मेिशन ३३७५००

४१-२०७८।०२।१० १३ वटा कन� सेलर मे�सन ८४५००

४३-२०७८।०२।१७ ६ वटा िमिनिटलर मे�सन १९६०००

४४-२०७८।०२।१७ २८ वटा िमिनिटलर मेिशन १०२००००

४९-२०७८।०३।०७ ४ वटा क�वाईन हाउस िमल ११००००

ज�मा १७४८०००

काया�लयले उ�े�खत अनुसार िवतरीत औजार उपकरणको लगत रा�ने उपकरणह� अ�य� िव�� िवतरण गन� नपाउने �यव�था तथा उपयोगको अनुगमन गन� गरेको
दे�खएन। यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३५ मु�यम��� �ािमण िवकास काय��म
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३५.१ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत यस काय��ममा �.७० लाख म�ये पु�जगत तफ�  �.६९३८४३६ पु�जगत तफ�  खच� गरेको दे�खयो । काय��म अ�तग�त कृषक ह�का
लािग ५० �ितशत मू�य अनुदानमा िमिन िट�लर उपल�ध गराउने िवप� लि�त समुहका िव�ा�थ�हरलाइ कािप िवतरण, मदरसा का िव�ा�थ�ह�लाइ झोला कािप कलम
समेत शैि�क सामाि�, बालक�ाका िश�ण सामाि�, तरकारी वाली तथा बा�ा िवतरण काय��मह� स�ालन गरेको छ । यसमा देहायका �यहोराह� दे�खएका छन् ।
काय��मका मु�य काय�ह�ः

१ वडा नं. ७ र २ मा वा�ा ख�रद तथा िवतरण � ३४८००००

२ वा�ापालन ता�लम ४५०००

३ तरकारी िवउ िवप� ख�रद र िवतरण १०००००

४ छा�वृती तथा शैि�क सामा�ी िवतरण ३२५०००

५ िव�ा�थ�का लागी झोला ख�रद ३००००

६ वादी समुदायकालागी ज�गा ख�रद ११०००००

७ वा�ा खोर (िनमा�ण १४५ गोटा) ७३२०००

८ वादी समुदायलाई �वा��य िवमा ४१६५००

९ वीउ वोका ख�रद २०१५००

१० �यव�व�थापन खच� ३०००००

ज�मा ७००००००
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३५.२ ज�गा ख�रद गो भौ.नं. 25-2078।01।03 ज�गा �ाि� ऐन २०३४ को दफा (क) (ख) �थानीय तहमा संचालन ग�रने प�रयोजनाको लागी ज�गा आव�यक पन� भएमा
स�ब��धत �थानीय तहले यस ऐन बमो�जमको मुअ�जा र अ�य सबै खच� वेहोन� ग�र कुनै ज�गा �ा� गराई िदन नेपाल सरकार सम� अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले
�य�तो ज�गा �देश वा �थानीय तहलाई ज�गा �ा� गराई िदने गरी िनण�य गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले यो वष� वादी समुदायको वसोवासका लागी ज�गा ख�रदका
लागी � ११ लाख िविनयोजन भए वमो�जम 2077ऽ11।10 को दिैनक प�मा क�रव 2.5 रोपनी ज�गा ख�रदका लागी सूचना �काशन गरी � 1099967 मा 2-4-1-0

�े�फल ज�गा ख�रद गरी 13 वटा घर िनमा�ण ग�र सामुिहक आवासका �पमा वािद समुदायको संगोल �पमा राजीनामा गराएको दे�खयो । ज�गा वादी गदा� ज�गा �ा�ी ऐन
अनुसार ख�रद गन� ग�रनु पद�छ ।

३५.३ वा�ा िवतरण आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ ५ अनुसार खच� ले�दा खच�को िवल भपा�ई सिहतको लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । काय��म अनुसार काया�लयले वडा नं. ७ ��थत भुजु�े बा�पालन समुहलाई �.१०३२०००।- र वडा नं. ९ को बा�ा िवतरण र खोर िनमा�ण उपभो�ा
समुहलाई �.३१८००००।- भु�ानी गरेको दे�खयो ।

३५.४ क निवन हाड�वेयर स��धखक� को िवल नं.४६७-२०७७।१२।३० बाट २६ गेजको कक� टपाता ११.२ ��व�टल मु.अ.कर.समेत ९५२२३।७४ र ढुवानी भाडा
�.५५२०।- गरी �.१००७४३।७४ म�ये �.९६००० भु�ानी गरेकोमा ज�ता �योग गरी खोर िनमा�ण गन� कृषकह�को िववरण तथा नापीको मु�यांकन र काय�स�प�
�ितवेदन नभएको �.

९६,०००
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३५.५ िवउ वोका िवतरण पशुसेवा िवभाग�ारा जारी काय��म िनद�िशका अनुसार िवउ वोका िवतरण गदा� एकै �थानमा नराखी साटासाट गनु�पन� र िव�� िवतरण गन� नपाउने
ग�र िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय अनुसार �.२ लाखको बोका िवतरण गरेको दे�खयो ।

गो.भौ.न र िमित अनुदान पाउने समुहको नाम रकम

७४-२०७८।०३।२३ भुजु�े बा�ापालन समुह वडा नं.७ ७५०००

७९-२०७८।०३।२५ वा�ा िवतरण र खोर िनमा�ण उपभो�ा समुह वडा नं.९ १२५०००

ज�मा २०००००

उ���खत अनुसार वीउ वोका िवतरण गदा� िव�� गन� नपाउने र हाडनाताको वण�शंकर नह�ने गरी �थाना�तरण वा साटासाट गन� गरी शत� राखेका स�झौता गरी
अनुदान�ाहीलाई िदने गरेको छैन र काया�लयले वीउ वोका िवतरणको अिभलेख पिन राखेको छैन । यसमा सुधार ग�रनु पद�छ ।

३५.६ अनुगमन मू�या�न मू�यम��ी �ािमण िवकास तथा रोजगार काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ को दफा २१ अनुसार �थानीय तहका �मुखको अ�य�तामा रहेको
काय��म �सफा�रस सिमितले आ�नो �थानीय तहमा स�ा�लत काय��म वा प�रयोजना �वीकृत काय��म अनुसार काया��वयन भए नभएको अनुगमन गरी �यसको
�ितवेदन �थानीय तहमा िदनुपन� र अनुगमनको मा�सक �ितवेदन �यव�थापन सिमित तथा सम�वय इकाइमा पठाउनु पन� �यव�था छ । यो वष� िमिन िट�लर िवतरण,

शैि�क सामाि� िवतरण, अदवुा को िवउ िवतरण लगायतका काय��मह� स�ालन गरेकोमा काय�िव�ध अनुसार अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । अतः
काय�िव�ध अनुसार काय��म काया��वयनको अनुगमन गरी काय��मलाइ �भावकारी बनाइनुपद�छ ।

३६ िश�ातफ�

३६.१ ि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 ६३ 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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िश�ा िनयमावली अनुसार पहाडी �े�मा िश�क िव�ाथ� अनुपात १:४५ ह�नु पन�मा १:६.७ दे�ख १:६९ स�म र पा�लकाको औषत अनुपात १:२६.७ दे�खएको छ ।
अतः आव�यकता अनुसार िव�ालय मज� वा समायोजन ग�रनु ज�री दे�ख�छ।

स. नं िव�ालयको नाम िश�क सं�या िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

1 यवुावष� जनता रिविच� मा.िव, हटारीनेटा 20 771 38.6

2 समाजक�याण आधारभूत िव�ालय, बसपाक� 11 370 33.6

3 पाव�ती आधारभूत िव�ालय, पटुवाथुम 10 107 10.7

4 बाल आधारभूत िव�ालय, तुमकोट 4 47 11.8

5 जन�योित मा.िव, चु�ावेसी 14 1297 92.6

6 भगवती मा.िव, शंखेटारी 13 627 48.2

7 ग�ा आधारभूत िव�ालय, चु�ावेसी 10 331 33.1

8 म�री आधारभूत िव�ालय, कुर 3 36 12

9 बराहनेटा आधारभूत िव�ालय, बराहनेटा 9 154 17.1

10 स�म आधारभूत िव�ालय, जयनेटा 3 53 17.7

11 दगुा� आधारभूत िव�ालय, छापडाँडा 3 20 6.7

12 टुिनपोखरा आधारभूत िव�ालय, टुिनपोखरा 5 41 8.2

13 जीवनसुधार आधारभूत िव�ालय, देउराली 3 51 17
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14 भगवती आधारभूत िव�ालय, अमलडाँडा 2 31 15.5

15 कमलनयन आधारभुत िवदालय, आमडाँडा 4 91 22.8

16 सर�वती आधारभूत िव�ालय, ना�ेठाँटी 8 206 25.8

17 जीवनो�ार मा�यिमक िव�ालय, वा�ला 10 375 37.5

18 रानीपोखरी आधारभूत िव�ालय, अला�दी 4 33 8.3

19 पशुपित आधारभूत िव�ालय, सालडाँडा 3 71 23.7

20 मथुरान�दराम आधारभूत िव�ालय, आमबोट 8 226 28.3

21 गोपे�वर आधारभूत िव�ालय, मथुरा 5 78 15.6

22 बलेवाङ आधारभूत िव�ालय, बलेवा� 3 55 18.3

23 भृकुटी आधारभूत िव�ालय, नरपानी 6 184 30.7

24 िव�ा िवनय आधारभूत िव�ालय, जगत 10 174 17.4

25 ने.रा. सर�वती आधारभूत िव�ालय, भुवनडाँडा 3 40 13.3

26 िशव आधारभूत िव�ालय, बाहाखोला 2 40 20

27 जोगीकूटी आधारभूत िव�ालय, भुवनडाँडा 2 31 15.5

28 जनसेवा आधारभूत िव�ालय, दिुवचौर 2 27 13.5
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29 जनि�य आधारभूत िव�ालय, दमारेडाँडा 2 14 7

30 मिणपोखरा आधारभूत िव�ालय, मिणपोखरा 1 21 21

31 च���भा मा�यिमक िव�ालय, िडिहडाँडा 13 404 31.1

32 आदश� मा�यिमक िव�ालय, खाँिचकोट 12 251 20.9

33 भगवती आधारभूत िव�ालय, शा��तनेटा 5 69 13.8

34 जनजीवन आधारभूत िव�ालय, भालुखोला 4 51 12.8

35 मुि� आधारभूत िव�ालय, खािनगाँउ 3 59 19.7

36 जनचेतना आधारभूत िव�ालय, लामडाँडा 1 69 69

37 जनताकृ�ण मा�यिमक िव�ालय, पकले 15 392 26.1

38 गौतम आधारभूत िव�ालय, आँपखोला 4 66 16.5

40 जनिवकास आधारभूत िव�ालय, खापडाँडा 2 30 15

41 जनता आधारभूत िव�ालय, नेपालीचौर 3 110 36.7

42 जनशा��त आधारभूत िव�ालय, कोलार 4 105 26.3

43 जीवन�योित आधारभूत िव�ालय, लमलमे 2 23 11.5

44 नव�योित आधारभूत िव�ालय, खाल 2 36 18
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45 अघा�रज�थल मा�यिमक िव�ालय, रइसचौर 15 417 27.8

46 अघा� भगवती आधारभूत िव�ालय, दरबार 4 80 20

47 िशशुक�याण आधारभूत िव�ालय, अधेरी 3 37 12.3

48 जनजागृित आधारभूत िव�ालय, फलेपत 3 32 10.7

49 पडेरी आधारभूत िव�ालय, िहले 2 28 14

50 आदश� आधारभूत िव�ालय, धर�पानी 8 93 11.6

51 अरिनको आधारभूत िव�ालय, ग�छेगैरा 7 96 13.7

52 जनसेवा आधारभूत िव�ालय, बे�टारी 3 32 10.7

53 िव�ािवकास आधारभूत िव�ालय, िमिनकोट 3 46 15.3

54 िवजय मा�यिमक िव�ालय, िडभना� 11 384 34.9

55 िव�ा�काश आधारभूत िव�ालय, गहते 4 64 16

56 सर�वती आधारभूत िव�ालय, अिमले 4 80 20

57 जोिगमारे आधारभूत िव�ालय, जोिगमारे 4 75 18.8

58 स�म आधारभूत िव�ालय, भैसीथला 3 44 14.7

59 क�याकुमारी आधारभूत िव�ालय, कँुडहर 5 106 21.2
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60 �ान�काश मा�यिमक िव�ालय, सि�कोट 12 403 33.6

61 जन�काश आधारभूत िव�ालय, धरमपँधेरा 4 57 14.3

62 जुहार आधारभूत िव�ालय, झेिड 3 30 10

63 मिण आधारभूत िव�ालय, टाकुरा 2 42 21

ज�मा 353 9413 26.7

३६.२ नी�ज �ोतका िश�कको तलब भ�ा अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा
बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान
कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई देहाय अनुसार � ५४०००० भु�ानी गरेको दे�खयो । यस
स�ब�धमा गतवष�समेत औ�याइएकोमा �यसतफ�  सुधार नगरी पुनराबृ�� ह�नु उिचत होइन । यसमा सुधार गरीनु पद�छ । साथै उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �

�स न िव�ालयको नाम रकम

१ �ान �कास मा�यिमक िव�ालय १८००००

२ अघा� रज�थल मा��यमक िव�ालय १८००००

३ बराहनेटा मा�यिमक िव�ालय १८००००

ज�मा ५४००००

५४०,०००

३६.३ पा�पु�तक सोधभना� नगरपा�लकाले िव�ालयह�लाई पा� पु�तक ख�रदको रकम शोधभना� गदा� िव�ालयले ख�रद गरेको पु�तकको सं�या र अ�ययनरत िव�ाथ� १०१,४९८
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सं�यामा जुन घिट ह��छ सोही सं�याको पु�तकको रकम सोधभना� गरेको ह�नुपद�छ । काया�लयले लेखापरी�णमा समेिटएका देहायका ६ िव�ालयह�लाई िदनुपन� भ�दा
बढी सोधभना� गरेको दे�खयो। य�तै नगरपा�लका अ�तरगतका अ�य िव�ालयमासमेत बढी िनकासा भएको ह�न स�ने भएकोले काया�लय आफ� ले छानिवन ग�र असुल
गनु� पद�छ । साथै देहाय अनुसारका िव�ालयह�बाट उ� रकम असुल ग�रनु पन� दे�खएको �.

�स न िव�ालयको नाम क�ा िव�ाथ� सं�या ख�रद सेट भरपाई सं�या �ितसेट मू�यदर बिढ सेट बिढ भु�ानी �

१ जन�योित मा िव ९ १२९ १९० ९० ४२५ १०० 42500

ज�मा 42500

२ जनता कृ�ण २ १४ १५ १४ ५५७ १ 557

३ ११ १५ १० ५८१ ५ 2905

४ २६ २८ २५ ३७० ३ 1110

५ २५ २५ २४ ४०८ १ 408

६ ३९ ३७ ३६ ७१३ १ 713

८ ४१ ४२ ३९ ८९७ ३ 2691

९ ६२ ५० ४८ ४८५ २ 970

१० ३८ ४१ ३३ ४९५ ८ 3960

ज�मा 13314

३ आदश� मा िव १ १९ २० १६ ५०८ ४ 2032
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२ १६ १७ १६ ५५७ १ 557

३ २० २१ १९ ५८१ २ 1162

४ १७ १८ १७ ३७० १ 370

५ १८ १९ १८ ४०० १ 400

६ १९ २० १९ ७१३ १ 713

७ १९ २० १८ ८७२ २ 1744

८ १६ १७ १६ ८९७ १ 897

९ २५ २६ २२ ४८५ ४ 1940

१० २८ २९ २४ ४९५ ५ 2475

ज�मा 12290

४ �ान �कास मा िव १० ५३ ५५ ५३ ४९५ २ 990

ज�मा 990

५ च�� �भा मा िव १ १० १८ १० ५१८ ८ 4144

२ १७ २२ १७ ५५७ ५ 2785

३ १८ २७ १८ ५८१ ९ 5229
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४ १८ १९ १८ ३७० १ 370

५ २७ २८ २७ ४०८ १ 408

६ ३७ ४४ ३७ ७१३ ७ 4991

७ ३६ ३७ ३६ ८७२ १ 872

८ ३९ ४१ ३९ ८९७ २ 1794

९ ४५ ४६ ४५ ४८५ १ 485

१० ४७ ४८ ४७ ४९५ १ 495

ज�मा 21573

६ िवजय मा िव ६ ४३ ५० ४३ ७१३ ७ 4991

७ ५६ ६० ५६ ८७२ ४ 3488

८ ६४ ६५ ६४ ८९७ १ 897

९ ६२ ६५ ६२ ४८५ ३ 1455

ज�मा 10831

सबैको ज�मा 101498
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३६.४ िव�ालय अनुदान िव�ालयह�लाई बािष�क काय��म अनुसार मानव �ोत िवकास के�द सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भए अनुसार
िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िव�ालयह�लाई िदईने िनकासा तथा खच�को अनुगमन गन� गरेको छैन र लेखापरी�णको अव�धस�म कुनै पिन िव�ालयको
आ�थ�क कारोबारको लेखापरी�ण गरेको �ितवेदन �ा� गरेको दे�खएन । काया�लयले िव�ालयलाई िदएको अनुदानसमेतको लेखापरी�ण गराई �ितवेदन �ा� ग�र
िव�लेषण ग�रनु ज�री दे�ख�छ ।

३६.५ िव�ालयगत िनकासा खाता काया�लयले िव�ालयलाई िदएको चौमा�सक िनकासाको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको ह�नु पद�छ । काया�लयले
िव�ालयगतलाई िदएको िनकासाको िव�खलयगत िनकासा अिभलेख खाता राखेको दे�खएन । यसबाट िव�ालयलाई दोहोरो िनकासा ह�ने जो�खम रह�छ । अतः
िव�ालयगत िनकासा खाता रा�ख दोहोरो िनकासाको जो�खम िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

३६.६ दरब��द अिभलेख काया�लयले पा�लका �े� िभ�का िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को दरब��द स�या तलव तथा �ेड र सेवा अव�धसमेत दे�खने ग�र िश�क
दरब��द अिभलेखा राखेको ह�नु पद�छ । तर पा�लकाले िश�कह�को दरब��द अिभलेख राखेको दे�खएन । अत िव�ालयगत �पमा अ�ाव�धक दरब��द अिभलेख
रा�खनु पद�छ ।

३७ औषधी ख�रद

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

३७.१ १ 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 ।
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३७.२ २ 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 ।

३७.३ ३ 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 ।

३७.४ ४ 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 ।

३७.५ ५ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न
गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३८ काय��म िदगोपना 
�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 िनमा�ण काय� लगायतका
काय��म स�ालन गरी यस वष� ६१४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. ३,१७,४३,८००।-खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई
�िमक �याला, 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 ।

३९ सामा�जक सुर�ातफ�
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३९.१ �गित िववरण सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा ३० मा �थानीय तहले िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क
िववरण अ�ाव�धक ग�र एमआइएसमा �िव�ी गनु�पन�ऽ भु�ानी गरेको रकम र बु�नेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका साथै �थानीय तहका वडा
काया�लयह�मा समेत साव�जिनक गनु�पन� र पिहलो चौमा�सक �गित माग� ७ गतेिभ� दो�व चौमा�सकको �गित िववरण चै� ७ गतेिभ� र ते�ो तथा वािष�क �गित िववरण
�ावण ७ गतेिभ� �िव�ी ग�रस�नु पन� उ�ेख छ । काया�लये सव ैिववरण एमआइएसमा �िवि� गरेको जनाएको भए तापिन �गित िववरण पेश गरेको �माण नराखेकोले
सो स�ब��ध �यहोरा प�र�ण गन� सिकएन ।

३९.२ पारदिश�ता सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण वडा सिमितको �सफा�रसका
आधारमा �थानीय तहको सभामा पेश गनु�पन� चौमा�सक वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को सिम�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहको नामनामेसी �थानीय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सो अनुसार काय� गरेको दे�खएन । अतः काय�िव�ध बमो�जम
सामा�जक सुर�ा िवतरण काय�लाइ पारदिश� बनाउनु पद�छ ।

४० िवपद ्�यव�थापन

४०.१ ि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 िवपद्
�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
काया�लयले िवपद ्�यव�थापन कोष र कोिभड १९ महामारी िनय��ण कोषको एउटै कोष खाता राखेको छ । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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४०.२ 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 । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

४१ कोिभड १९ महामारी िनय��ण काय��म

४१.१ जो�खम आकलन र पूव� तयारी काया�लयले महामारी िनय��णका लािग पूव� तयारी िनय��ण र रोकथामका लािग काय� योजना बनाएको ह�नुपद�छ । तर नगरपा�लकाले
जो�खम आकलन गरी काय� योजना बनाएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१.२ कोिभड िनय��ण कोष आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार
रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� राहत िवतरण १०२७२६१

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट १००००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ३९०६७१८

संघीय कोिभड कोषवाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद १००८२४२

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

अ�य �ोतबाट ८७७५०० खोप काय��म खच�

िवपद �यव�थापन कोष बाट ट� ा�सफर ३५८०६२६।३८ जो�खम भ�ा १६,७४,०१३

�शासिनक खच� १५२८८३७।६२

पँु�जगत खच� खातामा िफता� 5000000

ज�मा १४४५८१२६।३८ १४२५४२९७।००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१.३ नगरपा�लकाले छु�ै कोिभड कोष स�ालन नगरी सािवकको �कोप �यव�थापन कोषमा संक�लत रकम आ�दानी बनाइ कोष प�रचालन गरेको दे�खयो । गत वष�को बाक�
मौ�दात समेत �.९४३१२४/३८ र यो वष�को � १२०७५७९८।३८ गरी �कोप समेत �.१,४२,५४,२९७।- खच� गरेको िववरण दे�खएको छ । खच� म�ये कोिभड
अ�पतालमा खिटएका डा�टर, नस�, तथा �याव अ�ससटे�ट र काया�लय सहयोिगह�को तलबमा �.१६७४०१३ औष�ध एवं �वा��य उपकरण ख�रदमा �
१००८२४२ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन मा � ३९०६७१८ र उ�ार राहातमा �.१०२७२६१ खच� गरेको छ।

४१.४ काया�लयका िविभ� वडाह�मा गत वष� भएको खच�ह� भु�ानी िदन बाक�को क�चावारीमा समेत समावेश नगरी गत वष� दािय�व �सज�ना भएको देहाय अनुसारको खच�
यो वष� लेखेको दे�खयो । गत वष�को दािय�व यो वष� खच� ले�दा भु�ानी िदन बाक�को क�चावारी �मािणत नगराइ भु�ानी गरेकोले िनयम स�मत नदे�खएको �

�स .नं. भौ.नं.र िमित िववरण रकम

१ ३-२०७७।०५।०७ २०७७।जे� र अषाढको �वा�र�टीन खाना खच� २६९१५८

२ ४-२०७७।०५।०९ वडा नं. ९ को �वा�र��टन खच� ३८५७२५

३ ५-२०७७।०५।१० वडा नं. ५,८,६ को �वा�र��टन खाना खच� ५१४२१०

४ ६-२०७७।०५।१८ २०७७ जे� अषाढ वडा नं ४ र ६ को सामान खाना २४०२९५

५ ७-२०७७।०५।१९ २०७७ २,६,८ र ११ को खाना खच� ६७२०८७

६ १०-२०७७।०६।०८ ०७७ चै� राहत खच� १०५०४३

७ ८-२०७७।०५।०५ वडा नं. ७ को खाना �यव�थापन खच� ६९९३६४

८ ११-२०७७।०६।२४ वडा नं. १२ को �यव�थापन खच� ५६४४७३

९ १२-२०७७।०६।१५ �वा�र��टनमा रहेको घर पठाउँदा भाडा १८६००

३,९५९,४०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१० १४-२०७७।०६।२१ २०७७। अषाढ को खाजा खच� १७३३३३

११ १७-२०७७।०७।२३ �वा�र��टन �य�थापन सामा�ी ३१७१२०

ज�मा ३९५९४०८

४१.५ �वारे�टाइन र आइसोलेसन �यव�थापन काया�लयले कोिभड-१९ को जो�खमय�ु नाग�रकको �यव�थापनको लािग �वारे�टाइन तथा आइसोलेसन संचालन गन�
मापद�ड बनाएको ह�नुपद�छ । काया�लयले �य�तो मापद�ड बनाएको दे�खएन । न.पा.को हटारी र अघा�खाँची िव�ालय ग�र ५० बेडको आइसोलेसन अ�पताल तयार
गरी उपचार समेत गन� गरेको र गत वष� २३ वटा �वारे�टाइन �थापना गरेकोमा जुन के��मा पोजेिटभ दे�ख�छ सोही �थापनामा आइसोलेसनमा रा�खएको र
२०७६/७७ को आषाढ मसा�त पिछ सबै आइसोलेसन तथा �वारे�टाइन खारेज गरी पोजेिटभ दे�खएकोलाइ Home Isolation मा पठाएको साथै कुनै सम�या
दे�खएमा उपचारका लािग अ�पतालमा पठाउने गरेको �वा��य संयोजकको भनाइ रहेको छ ।

४१.६ जो�खम भ�ा गो भौ नं. ३५ २०७८।२।२ र भौ नं ४५ २०७८।०३।२१ काया�लयमा काय�रत र कोिभड रोकथाम र िनय��णमा खिटएका कम�चारीह�लाई �वा��य
म��ालयले िनधा�रण गरे बममो�जम जो�खम भ�ा िवतरण गदा� म��ालयको न�स बमो�जम अ�भागमा नरहेका �शासिनक �े�का देहायका कम�चारीह�लाई � 48870

जो�खम भ�ा िदएको दे�खयो । अत-अ�भागमा रहेर काम नगरेका �शासनीक कम�चा�रह�लाई िदएको जो�खम भ�ा असुल गनु� पन� दे�खएको �

�स.नं. कम�चारीको नाम दजा� खच� कर क�ी खुद भु�ानी

१ उपसिचव िश�ा �ी यगुलनाराय वसेल 26148 3922 22226

२ शाखा अ�धकृत �ी म�ु खनाल 22722 3408 19314

३ क अपरेटर �ी िडल कुमार के सी १९७४० २९६१ १६७७९

ज�मा 48870 7320 41540

५८,३१९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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४१.७ खच�को �माण गौ.भो.नं.३८-२०७८।०२।११ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमाव�ल 2077 को िनयम 39(5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पु�ी गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��णकालागी �वा��य सं�थाह�लाई देहाय
अनुसार रकम िनकासा गरेकोमा खच� पु��ाई गन� �माण दे�खएन । उ�� खच�को खच� पु��ाई गन� �माण दे�खएन । उ�� खच�को खच� पु��ाई गन� �माण पेश गनु�
पन� �

�स.नं. भु��ानी पाउँनेको नाम रकम

१ वराहानेटा,नरपानी ,िकंमडाँडा ,िडभना� �वा��य के�� तथा �वा��य चौिकलाई � ९०००००

२ खाँची के�� �वा��य चौक� 98500

3 अघा� �वा��य चौक� 200000

ज�मा 1198500

१,१९८,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१.८ राहात िवतरण र ख�रद �कृया काया�लयले राहात िवतरणका लािग काय�िव�ध तयार गरी िवतरण गरेको ह�नु पद�छ। तर काया�लयले राहात िवतरणको काय�िव�ध तयार
गरेको दे�खएन । काया�लयले गत वष�कै मापद�ड अनुसार ४ जनालाई २० के �ज चामल र १ के �ज नुन र १ �लटर तेल तथा ५ जना भ�दा मा�थकालाई ३० के �ज
चामलका दरले िवतरण गरेको जानकारी गराएको छ। काया�लयले वडा नं. १,३,७ र ११ का वा�स�दालाई छुट उ�ेख ग�र गत वष� छुटेका िवप� असाहय र असंगिठत
�े�का नाग�रकलाई राहत पाकेट �व�प देहाय अनुसार � १०२४०९२ को राहत पाकेट भनाई चामल दाल तेल र नुन िवतरण गरेको गुण�तर प�र�ण गन� नगरेकोले
गुण�तर प�र�ण गन� नगरेकोले गुण�तर सुिन��चत ह�न सकेन ।

�स.नं. भौ.नं. र िमती िववरण /आपुित�कता� रकम

१ १०-२०७७।०६।१८ िनराजन �टोस� तेल
आर िप पा�डे �टोस�

२००००
८४९७३

२ ४९-२०७७।०३।३० अमृता �टोस� चामल दाल नुन
आर पी पा�डे �टोस�

३२७२९५
३५१३९५

३ ,, िघिमरे िकराना िफ�सी तेल
िनराजन �टोस� दाल/तेल

८९३७१
१५०९८९

४१.९ आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी �वा��य प�र�ण आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी �वा��य प�र�ण, केस, अनुस�धान र क�ट� ायक ट� े �सङ गरेको ह�नुपद�छ । गत वष�
काया�लयले आसिकंत �यि�ह�को िनगरानी र �वा��य प�र�ण गन� case investigation and contract tressing िटम गठन र antigen test positive दे�खएका
�यि�ह�लाइ आफ�त र संशग�का �यि�ह�को contract tressing गरी Antigent test गरे नगरेको र antigen test बाट positive दे�खएमा तत् प�चात PCR Test का
लािग पठाउने र त�प�चात पिन कोिभड पोजेिटभ दे�खएमा Home Isolation मा पठाउने गरेको बु�झयो ।

४१.१० आइसोलेसन र डेिडकेटेड अ�पताल कोिभड डेिडकेट अ�पताल नरहेकोले �ज�ा सदरमुकाम ��थत वुटवल र पा�पा पठाउने गरेको दे�खयो । उ� आइसोलेसन
अ�पताल पया�� नभएकोमा िवरािमलाइ अ�य� पठाउने गरेको जानकारी भयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१.११ औष�ध िकट तथा �वा��य उपकरण ख�रद औष�ध िकट तथा �वा��य उपकरण �ाि�, ख�रद र उपयोगः काया�लयले ICU Bed तथा Ventilator ज�ता �वा��य
उपकरणह� ख�रद गरेको दे�खएन । काया�लयले �यािनटाइजर, मा�क, �लो�स, अ��सजन �स�ल�डर, PPE सेट Antigent kits आिद यो वष� � ४,५६,९३०। मा
ख�रद गरेको दे�खयो ।

४१.१२ सम�वय, अनुगमन �यव�था र �ितवेदन �णाली काया�लयले आसंिकत �यि�ह�को िनयमन तथा सम�वय गन� �वा��य संयोजक समेतको टो�लले गन� गरेको र यो वष�
कोिभड स�ब��ध सूचना तथा त�या�ह� �वा��य काया�लयमा पठाउने गरेको पाइयो ।

४२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

�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 । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�णकालागी अिभलेख राखेको पाइएन
। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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https://nams.oag.gov.np92 of 93

४३ पे�क� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ अनुसार आपूित�कता� वा िनमा�ण �यवसाियलाई ख�रद स�झौतामा �यवव�था बमो�जम िदएको मोिवलाइजेसन
पे�क� ��येक रिनङ िवल वा अ�य िवल िवजकबाट क�ा गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार गत िवगतको पे�क� � ७४३५४९१ रहेको र यो
वष�को � ७८८०००पे�क� बाँक� रहेको दे�खयो। पे�क� बाँक� म�ये मोिबलाइजेशन � ६९०००० �याद ननाघेको र कम�चारी पे�क� � १८०००० उपभो�ा सिमितको
� ७५००००र �यि�गत पे�क� ५०००० रहेको दे�खयो । साथै यो वष� बाक� रहेको कम�चारी �यि�गत र उपभो�ा सिमितको पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट ग�रनुपन� �

िवबरण यस वष�को थप पे�क� ज�मा

�याद नाघेको �याद ननाघेको

कम�चारी 30000 150000 180000

उपभो�ा सिमित - 750000 750000

�यि�गत 50000 50000

ज�मा 980000

९८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�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 । गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ।
लखेापरी�णको समयमा गतिवगतको बे�जू स�परी�ण गराएको छैन

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू

(C=A-B)

२२९६५ ० २२९६५

४७ अ�ाव�धक वे�जु 

यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत
वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष�
कायम
बे�जू
(C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D) (E=A-

B+C+D)

२२९६५ ८३८० ३९६ ० ५४२५३

िवधक बाँक� 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


