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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ। लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन। लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

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

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ८६ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

जैतमनी नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
बागलङु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

 

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

२. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट रू २ करोड ३ लाख १९ हजार बेरुजू देर्खएको छ।सो मध्र्े प्रतिर्क्रर्ाबाट रु १ लाख ८८ हजार फछार्ौट भई 
असलु गनुापने रू २३ लाख ३० हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू १ लाख ६३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ करोड ७४ लाख ३८ हजार र 
पेश्की रू २ लाख रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु ५ करोड ९५ लाख ८६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ७ करोड ९१ लाख ५९ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मवेारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगरकार्ापातलका, नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवार 
          र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
                                                                             
  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

जैतमनी नगरपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा  

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३९ २४ २०३१९ ० ३ १८८ ३९ २१ २०१३१ २३३० १७४३८ १६३ ० ० १७६०१ २०० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

बागलङु ५९५८६ ० ५५८ ५९०२८ ० २०१३१ ७९१५९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : जैिमनी नगरपा�लका, बागलुङ , जैमुनी नगरपा�लका , बागलुङ

काया�लय �मुख �ानराज कोइराला २०७७-८-८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ई�वरी �साद शमा� २०७७-४-१

लेखा �मुख सूय� बहादरु िब.क. २०७७-४-१

बे�जु रकम २०,३१८,७९७

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ५,२२,०७,०६३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४९,४६,२५,००० चालु खच� ४९,४८,२४,४२५

�देश सरकारबाट अनुदान १,७२,८३,००० पँूजीगत खच� २०,२१,४१,७६०

राज�व बाँडफाँट ८,१७,१०,०४१ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,३८,७३,५३४

आ�त�रक आय १,०९,२१,८०५

अ�य आय २२,१२,४७,०७५

कुल आय ८२,५७,८६,९२१ कुल खच� ७५,०८,३९,७१९

बाँक� मौ�दात ९,९६,९०,३१२

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम �व�लेषण, नमनुा
छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको
लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनकोम�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक
��तवेदन जार� ग�रएको छ।लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गन ु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �व�ीय �ववरणको स�पूण�
िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई
�व��न गन ु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गन ु� नगरपा�लकाको उ�े�य
रहेको छ।पा�लका अ�तग�त १० वडा, ५५ सभा सद�य तथा ३१ हजार ४३० जनसं�या रहेका छन्।यसको �े�फल ११८.७१ वग� �कलो�मटर रहेको छ।

३ संिचत कोषको �ा�ी र भु�ानी 
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय सि�त कोष आय �यय �हसावको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ।
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िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७९,२०,७६,०३० ६४,३३,४१,१११.७१ ६४,३३,४१,१११.७१ ५२,६९,४९,५८१.१९ ५२,६९,४९,५८१.१९

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

६४,६५,५४,८०० ६०,६२,७२,८८१.७१ ० ६०,६२,७२,८८१.७१ ५२,६९,४९,५८१.१९ ० ५२,६९,४९,५८१.१९

११००० कर ११ ९,१८,०७,३७० ८,७२,४६,१०७.७१ ० ८,७२,४६,१०७.७१ ६,१५,२२,०२०.६४ ० ६,१५,२२,०२०.६४

१३०००
अनुदान

५४,४९,१७,४३० ५०,७६,७६,५६४ ० ५०,७६,७६,५६४ ४५,९४,३७,३०६.९६ ० ४५,९४,३७,३०६.९६

संघीय
सरकार

१२ ५२,२०,३४,४३० ४८,५२,९२,५६४ ० ४८,५२,९२,५६४ ४३,०७,५३,५५७.९६ ० ४३,०७,५३,५५७.९६

�देश सरकार १२ २,२२,८३,००० २,१७,८४,००० ० २,१७,८४,००० २,६१,८४,५०० ० २,६१,८४,५००

अ�त�रक
�ोत

१२ ६,००,००० ६,००,००० ० ६,००,००० २४,९९,२४९ ० २४,९९,२४९

१४०००
अ�य राज�व

९८,३०,००० १,१३,५०,२१० ० १,१३,५०,२१० ५९,९०,२५३.५९ ० ५९,९०,२५३.५९

ख. अ�य
�ाि�

१४,५५,२१,२३० ३,७०,६८,२३० ३,७०,६८,२३०

कोषह� २,९०,६८,२३० ३,७०,६८,२३० ० ३,७०,६८,२३० ० ० ०
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संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

११,६४,५३,००० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

८४,५७,७२,७३२.५४ ६०,६१,९६,३२८.९२ ६०,६१,९६,३२८.९२ ५२,५४,४०,९९६.२० ५२,५४,४०,९९६.२०

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

७०,०२,५१,५०२.५४ ५८,३२,५५,४७९.९४ ५८,३२,५५,४७९.९४ ५२,५४,४०,९९६.२० ५२,५४,४०,९९६.२०

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ३१,२७,०४,४३० २९,३०,७०,६८७.१६ ० २९,३०,७०,६८७.१६ १९,६८,३८,४७७.८३ ० १९,६८,३८,४७७.८३

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ६,२६,६७,००० ४,९८,४२,५८३.८९ ० ४,९८,४२,५८३.८९ १४,०७,८४,१९७.८२ ० १४,०७,८४,१९७.८२

२३०००
��थर
स�प��को
उपभोग खच�

१८ ४,६९,००० ३,६३,७६९ ० ३,६३,७६९ ० ० ०

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ २,२५,०२,००० २,०५,९६,९३४ ० २,०५,९६,९३४ १३,२८,०५५ ० १३,२८,०५५

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ ३५,३९,००० २७,९४,२९८ ० २७,९४,२९८ २१,९२,३८७ ० २१,९२,३८७
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२८०००
अ�य खच�

१८ ५४,१०,००० १९,००,८३६ ० १९,००,८३६ १६,८०,७०३.५५ ० १६,८०,७०३.५५

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २९,२९,६०,०७२.५४ २१,४६,८६,३७१.८९ ० २१,४६,८६,३७१.८९ १८,२६,१७,१७५ ० १८,२६,१७,१७५

घ. अ�य
भू�ानी

१४,५५,२१,२३० २,२९,४०,८४८.९८ २,२९,४०,८४८.९८ ५२,५४,४०,९९६.२० ५२,५४,४०,९९६.२०

कोषह� २,९०,६८,२३० २,३९,००,८४७.०३ ० २,३९,००,८४७.०३ ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

११,६४,५३,००० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

(९,५९,९९८.०५) (९,५९,९९८.०५)

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(५,३६,९६,७०२.५) ३,७१,४४,७८२.७९ ३,७१,४४,७८२.७९ १५,०८,५८४.९९ १५,०८,५८४.९९

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

५,५४,६८,१०५.८२ ५,५४,६८,१०५.८२

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(५,३६,९६,७०२.५४) ३,७१,४४,७८२.७९ ३,७१,४४,७८२.७९ ५,६९,७६,६९०.८१ ५,६९,७६,६९०.८१
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ब�क तथा
नगद बाक�

२४ २,८५,४७,६५४.७९ २,८५,४७,६५४.७९ ५,७७,१३,६५४.३१ ५,७७,१३,६५४.३१

४ लेखापरी�णको �ममा असूली
पा�र�िमक कर वापतको �.२३५०।०० असूली भई दा�खला भएको छ।

५ िव��य िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ।सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको�यव�थापन गनु�पद�छ।यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

यस �थानीय तहलेNPSAS अनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन(म=ले=प=फा= नं= २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को अ��तम मौ�दात लगायतका
देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको एंव सु�मा िवषयगत िशष�कह� िविभ� ४ वटा कोषको िनकासा तथा खच� समेत �.१७ करोड
७६ लाख ५८ हजार समेटन नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।
�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त िभ� सबै खच� खाताह� ब�द गरी खच� ह�न बाँक� रकम संिचतकोषमा िफता� गनु�पन��यव�था भए बमो�जम पा�लकाले
पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार सबै खाताह�को रकम २०७८ �ावणमा मा�ै खच� खाताबाट िफता� गरी संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।
गत वष�को �ज�मेवारीः पा�लकाले संिचत कोषको �.५७४३०१५४.३१ यस आ.व मा �ज�मेवारी सानु�पन�मा �. ५२२०७०६२.८५ मा� एिककृत आ.िव. मा �ज�मेवारी सारेको छ आ�त�रक
आय भनी �यानुअल �ज�मवारी सा�रएकोले सु�मा उ� रकम समावेश भएको छैन।कम �ज�मेवारी सा�रएको �.५२२३०९१.४६ गत आ.व. को �ितवेदनमा उ� रकम संघीय सशत�को
सु�मा बढी आ�दानी बाँ�धएको र सो रकम �रभस� गन� निमलेकोले यथाथ�मा बढी नभएको िट�पणी समेत ग�रएकोले सो वरावरले कम दे�खन गएको दे�ख�छ।
�मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा संिचत कोष तथा अ�य िविभ� कोषह�को समेत गरी ब�क यथाथ� ब�क मौ�दात �.९९६९०३११.५२ रहेकोमा सु�को िव��य �ितवेदनममा ब�क
मौ�दात �.२८५४७६५४.७९ देखाएकोले सु�को म.ले.प.फा.न २७२ मा �.७११४२६५६.७३ कम दे�ख�छ।संिचत कोषको �े�तामा भ�दा बैक �.१४४३०७.६२ र िवपत �यव�थापन
कोषमा �.२१४२१९.१८ समेत गरी �.३५८५२६.८० ले बढी दे�खएकोले पा�लकाले बैक िहसाव िमलान गरी सोको �माण पेश गनु�पद�छ।संिचत कोष तथा अ�य िविभ� कोषको ब�क
मौ�दातको ��थित यस �कार रहेको छ।
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�स न खाता तथा कोष से�ता अनुसार बाँक� रकम यथाथ� ब�क मौ�दात फरक रकम �ज�मेवारी सानु�पन� रकम

१ संिचत कोष ६६५३०५३२.९५ ६६६७४८४०.५७ १४४३०७.६२ ६६६७४८४०.५७

२ िवपद �यव�थापन कोष १८६३३१६.१७ २०८०५३५.३५ २१४२१९.१८ २०८०५३५.३५

३ कम�चारी क�याण कोष २५५२०००० २५५२०००० ० २५५२००००

४ मम�त संभार कोष २१०८०४.६० २१०८०४.६० ० २१०८०४.६०

५ धरौटी खाता ५२०४१३१ ५२०४१३१ ० ५२०४१३१

ज�मा ३५८५२६.८० ९९६९०३११.५२

�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली
(सु�) अनुसारको िव�ीय �ितवेदन र पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणक◌ो त�या�मा एक�पता दे�खदनै।
�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।

६ अनुदान िफता� 
पा�लकाबाट �ा� सु�को अनुसुची २१ मा िविभ� िनकायमा िफता� गनु�पन� अनुदान � ३६८७१५७५।०० भएकोमा िमित २०७८।३।३१ मा ज�मा �.३६८२७५७५।०० मा� िफता�
गरेकोले बाँक� � ४३९९९।०० स�व��धत िनकायमा िफता� गरेको �माण पेश गनु�पन� �...

४३,९९९

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 गरी 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, २०७४ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो 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 �गित तयार गरेको पाईएन।

काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरे कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन।

राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।�थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा आएतापिन पुण��पमा
काया��वयनमा आउन सकेको छैन।
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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।

�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 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।

·पा�लकाले मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला ग�रएको
�ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको दे�खयो।

�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा ई-टीिडएस गरेको
छैन।

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 ।

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िन७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयारगनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितकसंरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा
पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन गन� स�ने
उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित नभएको सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी
स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण
तथा सूचनाको संि�� िबबरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
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सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद २ दफा ४ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा�लन चाहेमा िनयमावलीको
िनयम ९ वमो�जम ��येक सआ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ� अनुसुची २ को ढाँचा वमो�जम उ�े�खत समयाव�धिभ� वडा काया�लयमा दरखा�तिदनुपन� �यव�था भएकोमा सो
को पालना नभएको
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३१ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका
आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२ (३) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहको वेवसाइटमा
रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� काय�िव�धको पालना नगरेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२(२) मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक गनु�पन� �यव�था
भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ दफा ३४ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई
गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको।
िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित
तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ, सडक �तरो�ती
लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा ३५ वमो�जम �.५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना
गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको,
सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
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 पा�लकाले लेखापरी�णको उ� िववरण उपल�ध नगराएकोले एिकन गन� सिकएन।

·

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 २०७७।०३।१० गते �.७० करोड २५ लाख १५ हजारको बजेट सभा सम�
पेश गरेकोमा २०७७।०३।२६ मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह �मुखले २०७७।०४।०१ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतला◌�इ बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।
आषाढ समा�तमा नै अ��तयारी िदई काय��म काया�व�यनमा सहजता �याउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�खयो।

९ पँूजीगत चौमा�सक खच� 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पेश गनु�पन�
के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु� स�टवेयरवाट �ैमा�सक �ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध
ह�नेचौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये आषाढ मिहनामा मा� कुल खच�को क�रव ७५.७१ �ितशत खच�
भएको दे�ख�छ।वषा��तमाहतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ। (�
हजारमा)

पँूजीगत वजेट कुल खच� चौमा�सक खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� २१४६८५ १४४६३ ३७६६६ १६२५५६ िववरण �ा� नभएको

�ितशत १०० ६.७४ १७.५५ ७५.७१

१० योजनाको छनौट 

�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�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला तथा माग र आव�यकताका आधारमा योजना छनौट ग�र काया��यवन गन� तफ�  पा�लकाले �यान
िदनुपद�छ।

११ �े�गत वजेट 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ। गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकाको २०७७।
७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ।
(� हजारमा)
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�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�किवकास ६२०६२ ५१०५२ १०

२ सामा�जकिवकास ३७५६९१ ३४२६४१ ६७.१६

३ पूवा�धारिवकास १४३०२८ ११०५८७ २१.६८

४ सुशासन तथाअ�तरस�ब��धत �े� ३१०० १६७० ०.३३

५ काया�लयस�ालन तथा �शासिनक ५६०० ४२१२ ०.८३

ज�मा ५८९४८१ ५१०१६२ १००

पा�लकाले वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन तथा सं�थागत िवकास र सेवा �वाहमा बजेट िविनयोजन एवं खच� गरेको पाइएन भने सुशासन तथा काया�लय संचालनमा �यून खच� भएको
पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख ग�रएको छ।बजेट िविनयोजन गदा� सबै �े�ला◌�इ समेिटने गरी गनु�पद�छ।

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�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजनाछनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष� भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स न िववरण योजना सं�या रकम (�.हजारमा)

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ६९ ३३४०

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना २८७ ३९९४०

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १३ १०१६०

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना ३२ ६४७७०

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� ५ ४५९००

ज�मा ४०६ १६४११०



https://nams.oag.gov.np12 of 42

१३ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म
तथा मृ�य ुदता�को लािग ५५७ ले िनवेदन िदएकोमा५५७, घरवाटो �सफा�रश ७ , नाग�रकता �सफा�रश ०, नाता �मािणत २३८ चारिक�ा �मािणत ०, बसाई सराई २५३ तथा अ�य
१९२ सं�यामा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, प�ीकरण दता�, नाग�रकता �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको स�ब�धमा
अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथामापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

१४ �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 उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ६ यो बष�
१५ मु�ा दता� भएकोमा १२ फ�यौट भई ९ बाँक� रहेको पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख भएको छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा
गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

१५ ि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।
नगरपा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधमा �.४८ लाख ९९ हजार खच� गरेको छ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

१६ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ।तर काया�लयले आय र
�ययको पुण� आ�तरीक लेखापरी�ण नगरी एकल खाता कोष �णाली (TSA) वाट िनकासा रकमको मा� लेखापरी�ण गरेको पाइयो।पुण� �पमा आ�तरीक लेखापरी�ण नह� ँदा आ�तरीक
िनय��ण �णाली कमजोर ह�ने तथा जसवाट आय र �ययको यथाथ�ता िच�ण समेत नह�ने अव�था रह�छ। अतः आ�तरीक लेखापरी�ण अिनवाय� गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

१७ यातायात सुिवधा 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेकोगाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ पदा�धकारीले सवारी साधन �लएकोमा
ऐनको अनुसूचीमा उि��खत इ�धन तथा मोिबल खच� पाउने एंव सवारी साधनको सुिवधा �लने पदा�धकारीले सोही अनुसूिचमा उ�ेख भएको यातायात खच� वापतको मा�सक सुिवधा �लन
निम�ने उ�ेख भएकोमा नगरपा�लकाका १० वडाका वडा�य�ह�ले पा�लकाबाट मोटरसाइकल सुिवधा �लएकोमा समेत मा�सक इ�धन खच�मा �. १५००।०० का दरले रकम भु�ानी
भएको छ।सवारी साधन बु�नेले इ�धन वापत मा�सक १५ �लटर इ�धन सुिवधा पाउने �यव�था भएकोमा �.१५००।०० का दरले �लएको पाइयो।पा�लकाबाट इ�धन सुिवधा �लए न�लएको
स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन।सो स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी सोको िववरण पेश गनु�पन� पा�लकाबाट इ�धन सुिवधा समेत �लएकोमा स�व��धतबाट ज�मा �.१८००००।०० असूल
गनु�पन� �..

१८०,०००

१८ आ�थ�क सहायता 
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सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क
सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन
नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा उ�ेख छ।साथै उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका
सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाको िव��य समानीकरण चालुबाट उ� िशष�कमा बािष�क �.२७ लाख ९४ हजार
भु�ानी भएको पा�लकाबाट पा� िववरणमा उ�ेख छ।लेखापरी�ण छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा� १४ जनालाई � ३२८०००।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो।
आ�थ�क सहायता िवतरण गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता मापद�ड एंव काय�िव�ध तयार नगरेको, ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको,
आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायता एंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत
खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौती गनु�का साथै तोिकएको मापद�ड
िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाले चालु आ.व.मा िविभ� �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार
छन्।
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गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको �यि� तथा स�था सहायता रकम

४९।२०७७।७।१४ रिव�� उपा�याय १००००

१८३।२०७७।११।९ दल बहादरु �ीस राना १००००

१८३।२०७७।११।९ बल बहादरु साक� १००००

१८३।२०७७।११।९ सािव�ी साक� १००००

१८३।२०७७।११।९ तुलसीकुमारी दज� ८५००

१८३।२०७७।११।९ िभम बहादरु थापा १००००

१८३।२०७७।११।९ सुिनल थापा ५५००

१८३।२०७७।११।९ स�तोष थापा ८०००

१८३।२०७७।११।९ िडलकुमारी थापा १७०००

१८३।२०७७।११।९ ठाकुर शमा� १००००

१८३।२०७७।११।९ लाल बहादरु पुन ११००००

१८३।२०७७।११।९  सुि�या िव क २२०००

१८३।२०७७।११।९ रन बहादरु �े�ी २२०००

१८३।२०७७।११।९ च���का साक� ७५०००

ज�मा ३२८०००

१९ ४ वष� स�म �ज�सी दा�खला नभएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल,अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका
पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार
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गनु�पन�मा �यव�था भएकोमा सािवक �ज�ा िवकास काया�लयबाट ख�रद भई सािवक गा िव स ले �योग ग�ररहेका िन�न न�वरका मोटरसाइकल हालस�म पिन पा�लकामा दा�खला भएको
पाइएन।उि��खत सवारी साधन पा�लकामा यथािश� �पमा दा�खला गरी सोको �माण पेश गनु�पद�छ।

�स न सवारी साधनको िववरण सवारी न�वर �योग गन� वडा �योग गन� �यि�को पद नाम थर

१ मोटरसाइकल घ १ ब १९२ ३ वडा�य� वेद �काश छ��याल

२ मोटरसाइकल घ १ ब २०० ६ वडा�य� कृ�ण बहादरु थापा

३ मोटरसाइकल घ १ ब १६५ ७ वडा�य� �जत बहादरु थापा

४ मोटरसाइकल घ १ ब ९५ ९ वडा�य� भािग�� कुमार थापा

५ मोटरसाइकल घ १ ब १९१ १० वडा�य� नर बहादरु थापा

२० ख�रद योजना तथा गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको �समाको भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रद गु�योजना तथा ख�रद योजना तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले यस वष� वािष�क िविभ� मालसमान ख�रद एवं िनमा�ण काय� गरेकोमा ख�रद योजना तथा गु�योजना गरेको छैन । पा�लकाले ऐन िनयमावलीमा भएको �ावधानको
पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

२१ मौजुदा सुिच 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा ४, दफा ४१ को उपदफा १ को ख�ड क र दफा ४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको
�कृित अनुसार आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको दफा १० को उपदफा २ बमो�जम यो�यताका आधारमा छु�ाछु�ै सुची तयार गनु�पन�
�यव�था रहेको छ ।तर पा�लकाले उपरो� अनुसारको मौजुदा सुची तयार गरेको दे�खएन। पा�लकाले ख�रद ऐनमा भएको �यव�थाको पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

२२ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून अनुसार िदएको पे�क� �याद नाघेको र ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख
रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�यौट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई वे�जू
नमािनने �यव�था गरेको छ।पा�लकाको आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�यौट नभई काया�लयमा काय�रत सहायक पाँचौ गोपाल सापकोटाको नाममा बाँक� रहेको �.२०००००।००
िनयमानुसार असूल फ�यौट गनु�पन� �...

२००,०००

२३ िदवा खाजा काय��मः ३१,६३५
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िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसंग स�व��धत काया��वयन
पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१.(७.२) मा लि�त समूहका लािग िदवाखाजा काय��मको लागी िव�ालयलाइ अनुदान िदने �यव�था रहेको छ। जसअ�तग�त
सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख ५ क�ास�म �ित िव�ाथ� दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजा वापतको रकम अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था
रहेको छ।पा�लकाले IEMIS मा उ�े�खत िव�ाथ� सं�याका आधारमा मा� सो अनुदान रकम उपल�ध गराउनुपन�मा पा�लकाले देहाय अनुसारका िव�ालयलाई IEMIS मा �िवि� गरीएको
िव�ाथ� सं�या भ�दा वढी िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम IEMIS अनुसार िनकासा िदनुपन� सं�या िनकासा िदएको िव�ाथ� सं�या िनकासा िदएको रकम िनकासा िदनुपन� रकम वढी रकम

जनिशि�त मा.िव. १३६ १५१ २६१८५५ २३६६४० २५२१५

सव�दय जनक मा.िव. ९८ १०२ १६३७१० १५७२९० ६४२०

ज�मा ३१६३५

२४ लागत अनुमान तयार नगरेकोः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा कुनै पिन साव�जिनक िनकायले सामान ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� �लनुपन� आधार उ�ेख गरेको छ । काया�लयले अनुदान िदइ लाभ�ाही सिमित माफ� त५० �ितशत अनुदानमा
िमिनिटलर, हा�े कन� सेलर, मेटल िवन र क�वाईन िमल ख�रद गदा� गदा� अ�धकांश लाभ�ाही सिमितले लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन। यसमा सुधार गनु�पद�छ ।

२५ कृिषमा अनुदानः 
सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास माफ� त
उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको स�व�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ। साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ। यस संव�धमा
दे�खएका केही �यहोरा देहायअनुसार छन्।
·अनुदान िदएका कृषकको अनुगमन गरी उ�पादन र उ�पादक�व स�व�धमा �ल�खत �ितवेदन तयार गरेको छैन।
·िविभ� काय�िव�धह�मा एक पटक कुनै तहवाट अनुदान �लएकाको हकमा २/३ वष�स�म कुनै पिन तहका सरकारले अनुदान निदने उ�ेख भएकोमा सो को िववरण दे�खने गरी कागजात
रहेको दे�खदनै।
·केही मापद�ड तथा पुराना काय�िव�धमा अनुदान �ाहीले क�तीमा १० वष�स�म अिव��छ� �पमा ��ताव वमो�जमको काय� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को प�रपालनाको लािग संय��
िवकास गरेको छैन जसले गदा� अनुदान �लने र अव�ध सिकएपिछ काम छाडने �वृ�� दे�खएकोले यसमा िनय��ण गन� गरी ि�याकलाप स�चालन गनु�पन� दे�ख�छ।
अनुदान�ाहीले ३ वटै सरकारवाट अनुदान �लए न�लएको सुिन��चत गरेको छैन ।

२६ आ�त�रक आय 



https://nams.oag.gov.np17 of 42

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ९,१०,१५
बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन�, र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�, वडा काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक
�े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनुसार उठाएको आय र ब�क दा�खलाको रकम निभडेको ह� ँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क तथा
अ�य आयवापत ह�नुपन� वा�तिवक आ�दानी एिकन गन� सिकएन।यो वष� राज�व वाडफाँड समेत आ�त�रक आय �.९ करोड ८५ लाख ९६ हजार आ�दानी रहेको छ भने पा�लकाको
आ�नो वा�तिवक आ�त�रक आ�दानी �.१ करोड ९ लाख २१ हजार रहेको छ।पा�लकाले आव�यक म+=ले=प=फा=न= ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक आयलाई पारदश� गन�
गराउने र आयको उिचत अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२७ फोहोरमैला �यव�थापन शु�क 

नगरपा�लका �े�िभ�बाट संक�लत फोहोरमैला �यव�थापन वापत सेवा�ाहीबाट पा�लकालाई िन��चत दरमा शु�क िनधा�रण ग�र पा�लकाले राज�व संकलन गनु�पन�मा पा�लकाले यस आ.व
मा उ� िशष�कबाट शू�य आ�दानी गरेको दे�खयो।नगरपा�लका �े�िभ� संच�लत �यवसाय र घरह�बाट संक�लत फोहोरको �यव�थापन ग�र राज�व संकलन गन� सिकनेमा सोतफ�
पा�लकाले कुनै पहल गरेको पाइएन।पा�लकाले सेवा�ाहीह�लाई कर तथा शु�कको दायरामा �याएको दे�खएन।पा�लकाले सव ैसेवा�ाहीह�लाई कर तथा शु�कको दायरामा �याउने काय�मा
�यान िदनुपद�छ।

२८ सदर�याहा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा साव�जिनक िनकायले �यनुतम मू�याि�त सारभुत�पमा �भाव�ाही बोलप�मा� ��वकृित लािग छनौट गनु�पन�, यसरी छनौट भएको
बोलप�दाता तोिकएको अव�ध िभ� स�झौता गन� नआएमा िनजको वोलप�को जमानत जफत गरी सो भ�दा लग�ै पिछको अक� सारभुत�पमा �भाव�ाही बोलप�मदाताको बोलप� ��वकृत
गनु�पन� र उ� बोलप�दाता पिन नआएमा �यसपिछको सारभुत�पमा �भाव�ाही बोलप�कदाताको बोलप� �मश ��वकृत गनु�पन� �यव�था छ।नगरपा�लकाको आ�त�रक आयको माझवगर
�े� जैिमनीघाट ५ को ठे�का �ि�यामा ठे�का कवोल गरी संझौता गन� नआएको कोडा क�ट��सन जैिमनी ५ ले पा�लकाको धरौटी खातामा राखेको िवड ब�ड वापतको � ४५०००।००
जफत गरी उ� रकम सदर�याहा गरी सोको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �.

४५,०००

२९ संझौता बमो�जमको रकम �ा� नभएको 
संझौताको पालना गनु� करारीय प�को दािय�व हो।पा�लकाले िविभ� ५ घाटको ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन गन�को लािग िविभ� िनमा�ण
�यवसायीह� �यि�संग आय ठे�का संझौता गरेको पाइयो।दो�ो प�संग भएको संझौताको वुदाँ नं ३ मा िनमा�ण �यवसायीह�ले कवोल अंकमा मू.अ.कर रकम समेत थप ग�र स�पूण� रकम
चै� मसा�तमा बुझाई स�नु पन� तथा बुदाँ नं ९ मा संझौता बमो�जमको रकम तोिकएकोसमयमा नगरपा�लकालाई नबुझाएमा जुनुसकै बखत ठे�का तोडन स�ने साथै बाँक� बुझाउन पन�
िक�ताको १० % का दरले �याज समेत असूल गन� �यव�था संझौता भएकोमा िन�न �यि� तथा िनमा�ण �यवसायीह�ले लेखापरी�ण अव�धस�म पिन संझौता बमो�जम संकलन नभएको �
१२२०१४०।०० को १०% ले लेखापरी�ण अव�धस�म १० मिहनाको �याज �.१०१६७८।०० समेत गरी � १३२१८१८।०० स�व��धतबाट दामासाहीले यथािश� असूल गन� एंव
िढला दा�खला भएमा सोही बमो�जमको अव�धस�मको �याज िहसाव गरी उ� रकम असूल ग�र स�व��धत राज�व िशष�कमा दा�खला गनु�पन� �.

१,३२१,८१८



https://nams.oag.gov.np18 of 42

ठे�का
नं

घाटको नाम िनमा�ण �यवसायी/
�यि�को नाम

संझौता रकम मू अ कर
समेत

संक�लत रकम मू अ कर
समेत

�ा� ह�न बाँक�
रकम

कैिफयत

४ सु�साघाट बगरघाट वडा नं ६ भैरव िनमा�ण सेवा ७३४५०० ५६४४३४ १७००६६

६ अज�बा जैदी बगरघाट वडा न
६ र ७

भैरव िनमा�ण सेवा ९६०५०० ० ९६०५००

३ बाँझखेत कुवाबगर घाट हेमराज पौडेल ८१४७३० ७३३२५६ २९३७४ � ५२ हजार छुट पाउने ।

१ थाङने बगरघाट दल बहादरु �ीस ९०४००० ८८९००० ० � ३० हजार छुट पाउने ।

५ बेलवगर घाट दल बहादरु �ीस २२६००० १५०८०० ६०२००

ज�मा ३६३९७३० २३३७४९० १२२०१४० एकमु� रकम बुझाएकोले छुट
िदएको।

३० समयमा राज�व रकम दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काया�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको
भए दश �ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा वढी िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लका
अ�तग�तका िन�न वडाह�ले िविभ� िशष�कमा संकलन गरेको राज�व रकम समयमा दा�खला गरेको पाइएन।संक�लत राज�व समयमा दा�खला नभएकोले समयमा दा�खला नगन� स�व��धत
पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई समयमा दा�खला नभएको रमकको �च�लत कानून बमो�जम उि��खत दरको �याज समेत एिकन ग�र समयमा नै दा�खला गन� गराउने तफ�  पा�लकाले
िवशेष �यान िदनु पन� दे�खयो।१० वडाबाट संक�लत राज�वको ��थित यस �कार रहेको छ।
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वडा नं संक�लत राज�व दा�खला भएको रकम

१ ५२५७५३ ५२५७५३

२ ३१३४६२ ३१३४६२

३ ३३८७३८ ३३८७३८

४ १९०९०९ १९०९०९

५ २०८७२७ २०८७२७

६ २३९४९४ २३९४९४

७ २५८९८५ २५८९८५

८ ३८७१८९ ३८७१८९

९ १७९२४५ १७९२४५

१० ३१३३३८ ३१३३३८

ज�मा २९५५८४० २९५५८४०

मा�थ उि��खत ता�लकामा १० वटा वडाको संक�लत राज�व र दा�खला भएको रकम पा�लकाले �मािणत गरी िदएको िववरण अनुसार �लएको छ।जसमा संक�लत राज�व कुन कुन
िमितमा भएको िववरणमा नभएकोले एिकन ह�न सकेन।नमुना परी�णको आधारमा लेखापरी�ण गदा� समयमा दा�खला भएको नदे�खएकोले पा�लकाले संक�लत राज�व समयमा दा�खला
गन� गराउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३१ घटी प�रमाण उ�खनन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ।ग�डक� �देश सरकारले आ�नो �े�िभ�को ढंुगा, िग�ी, वालुवा
उ�खनन काय�को लािग ठे�का व�दोव�त गदा� �ार��भक वातावरणीय परी�ण (IEE) �ितवेदनले िनधा�रण गरेको प�रमाण बमो�जम मू=.अ कर बाहेक �ित �यूिफट दर �=७ कायम गरी
�यूनतम मू�यांकन कायम गरी ठे�का �कृया अगाडी बढाई राज�व संकलन गन� तथा सोको अनुगमन ज�ता स�पूण� अ�धकार स�व��धत �थानीय तहको ह�ने कुरा उ�ेख गरेको छ।
नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को नदीज�य पदाथ� मू�यांकन गरी राज�व संकलन गरेको पाइएन।आ�थ�क ऐन तथा वजेट अनुमानमा रा�खएका िविभ� िशष�कह� ज�तै सवारी साधन कर
न�सापास द�तुर िव�ापन कर तथा मनोर�न कर लगाएतका िशष�कबाट पा�लकाले शू�य आ�दानी गरेको छ।पा�लकाले ढंुगा ,िग�ी वालुवाको यस आ.व मा मु.अ.कर बाहेक
�.३२२१०००।०० मा ठे�का लगाएको दे�ख�छ।िमित २०७६ साल बैशाकमा परामश�दाता एन.आर.क��ट��सन ए�ड ई��जिनय�रङ क�स�टे�ट �ा.�ल ले िदएको �ार��भक वातावरणीय

१५,६५६,०४४
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परी�ण (IEE) �ितवेदनमा उ�ेख ग�रएको प�रमाणको क�रव ११ % मा�ै ठे�का लगाएको पाइयो।पा�लका अ�तग�तका ५(पाँच) घाटको �ार��भक वातावरणीय परी�ण (IEE) �ितवेदनमा
उ�ेख भएको वािष�क २५९६७२० �यूिफट प�रमाणमा नदीज�य पदाथ� उ�खनन गन� सिकने रहेकोमा पा�लकाको राज�व परामश� सिमितले उ� पाँच घाटमा रहेको नदीज�य पदाथ�को
प�रमाण र �देश सरकारको �ित �यूिफटको दरलाई वेवा�ता गरी हचुवाको भरमा �यून रकमको मू�यांकन गरी सूचना �काशन गरी ठे�का लगाएको पाइयो।जसको कारण पा�लकाले
मू.अ.कर बाहेक �.१५६५६०४४।०० कम राज�व पा� गरेको छ। �ार��भक वातावरणीय परी�ण (IEE) �ितवेदन र �देश सरकारको �ित �यूिफटको दर समेतलाई आधार न�लई
राज�व संकलन गन� �यून मू�यांकन तथा �सफा�रस गन� स�व��धतलाई �ज�मेवार वनाइनु पद�छ।पा�लकाले आ�त�रक आयका आधारमा थप सेवा सुिवधा िनधा�रण गन� पाउने तथा काय��म
समेत बनाउन ज�ता अ�धकार भएकोमा आय बढाउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन�मा िन�न घाटमा भएको प�रमाण र दरलाई समेत वेवा�ता गरी सूचना �काशन गरी राज�व संकलन
गदा� पा�लकाको आ�दानी �.१५६५६०४४।०० वरावरले ले कम दे�खएको �...

ठे�का
नं

घाटको नाम IEE �ितवेदनमा बािष�क उ�खनन
गन� सिकने प�रमाण (�यूिफट)

�ित
�यूिफटको
दर

मू�यांकन गनु�पन� रकम
(मू अ कर वाहेक )

सूचनामा �काशन भएको
रकम (मू अ कर वाहेक)

संझौता भएको रकम
(मू अ कर वाहेक)

घटी संकलन
भएको रकम

४ सु�साघाट
बगरघाट वडा नं ६

९५२८३० ७ ६६६९८१० ४००००० ६५०००० ६०१९८१०

६ अज�बा जैदी
बगरघाट वडा न ६
र ७

२१७६१० ७ २२२३२७० ८००००० ८५०००० १३७३२७०

३ बाँझखेत कुवाबगर
घाट

४०२३०६ ७ २८१६१४२ २००००० ७२१००० २०९५१४२

१ थाङने बगरघाट ८००३७७ ७ ५६०२६४० ५००००० ८००००० ४८०२६४०

५ बेलवगर घाट २२३५९७ ७ १५६५१८२ २००००० २००००० १३६५१८२

२५९६७२० १८८७७०४४ २१००००० ३२२१००० १५६५६०४४

३२ �यवसाय दता� तथा नवीकरण 

पा�लकाले हरेक आ�थ�क वष�मा पा�लकाको आ�थ�क ऐनमा �यव�था भए बमो�जम पा�लकािभ� स�ालनमा रहेक िविभ� �यवसायकोदता�, निवकरण तथा खारेजीका स�व�धमा करका
दरह� िनधा�रण गद� आएकोमा पा�लकामा आ.व २०७७।७८ मा दता� भएका सोम�ये आ.व. २०७७।७८ मा खारेजी भई बाँक� रहेका बाँक� निवकरण भई स�ालनमा रहेका �यवसायको
िववरण माग ग�रएकोमा सोको िववरण �ा� नएकोले सो स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन। पा�लकाबाट �ा� िववरणका आधारमा यस आ व मा �यवसायको कर (दता�) बाट ज�मा
�.४८०१०६।०० राज�व संकलन भएको दे�ख�छ।पा�लकाले �यवसाय कर ितनु�पन� करदाता कर ितन� आएपिछ मा� कर �लने र वाँक� व�यौता कर संकलन गन� ठोस पहल गरेको दे�खदनै
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एंव �े�िभ� संचा�लत सव ै�यवसायीह�लाई करको दायरामा समेत �याएको पाइएन।जसका कारण पा�लकामा स�व��धत आ�थ�क वष�मा संकलन ह�नुपन� राज�व संकलन ह�न सकेको छैन।
पा�लकाले स�पूण� �यवसायीह�लाई समयमा दता� तथा निवकरण गन�को लािग आव�यक पहल गरी समयमा नै राज�व संकलन गरी �यवसायीह�लाई करको दायरामा �याउन आव�यक
पहल गनु�पद�छ।

३३ यातायात खच�ः 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�बनधी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा �थानीय तहका पदा�धकारी तथा
सद�यको यातायात खच� स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ।स�वा रोग र नसन� रोगको अिभमु�खकरण काय��ममा सहभागी भएवापत वडाका पदा�धकारीह�ले देहाय वमो�जमका �वा��य
चौक� वाट पटक पटक गरी �.६००० यातायात खच� बुझेको पाईयो।सुिवधा अ�तग�त नै यातायात सुिवधा पन� भएको ह� ंदा उ� रकम दोहोरो पन� दे�ख�छ।अतः उ� दोहोरो परेको रकम
असूल गनु�पन� �.

गो.भौ.न.।िमित �वा��य चौक�को नाम रकम �.

५८।२०७७।११।२ िवनामारे �वा��य चौक� १६००

राङखानी �वा��य चौक� २०००

पै�यूथंथाप �वा��य चौक� ८००

कु��मशेरा �वा��य चौक� १६००

ज�मा ६०००

६,०००

३४ आयवु�िदक औष�ध ख�रदः 
आयवु�िदक औष�ध ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट गनु�पन� उ�ेख छ।साथै
सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा पा�लकाले एउटै फम� सुशा�त आयूव�िदक औषाधालयवाट
िविभ� न िमितमा औष�ध ख�रद गरेको पाईयो।काया�लयले ख�रद िनयमावलीमा भएको �यव�था िवपरीत ख�रद गरेकोले उ� रकम िनयमसंगत नदे�खएको �.८०००००।००

गो.भौ.न.।िमित फम�को नाम िववरण रकम �.

३८।२०७७।९।१९ सुशा�त आयवु�िदक औषधालय आयवु�िदक औष�ध ३२००००

६०।२०७७।११।०३ सुशा�त आयवु�िदक औषधालय आयवु�िदक औष�ध ४८००००

ज�मा ८०००००

८००,०००
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३५ अनुगमन मू�याकंन भ�ाः 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�बनधी ऐन, २०७६ को अनुसूची १ मा गाउँपा�लकाका पदा�धकारी तथा
सद�यको सुिवधा अ�तग�त अनुगमन खच�को छु�ै �यव�था ग�रएको छ।नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� �वा��य शाखावाट संचालन भएका िविभ� न काय��मह�मा पदा�धकारीह�ले
अनुगमन मु�याकंन भ�ा बुझेको पाईयो।पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा अ�तग�त नै अनुगमन खच� समावेश ह�ने भएको ह� ंदा पदा�धकारी तथा सद�यले काय��म िवशेष अनुगमन
मू�याकंन भ�ा �लंदा सो िशष�कमा भ�ा दोहोरो पन� दे�ख�छ।अतः उ� दोहोरो परेको रकम स�ब��धत �यि�वाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.न.।िमित काय��मको नाम पदा�धकारी तथा सद�यको नाम रकम �.

१७०।२०७८।३।२ हाितपाईले रोग िव��को औषधी सेवन काय��म �मुख �ी ई��राज पौडेल ३०००

उप�मुख �ी �लला राना २५००

ज�मा ५५००

५,५००

३६ वढी दर रा�ख भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत �ज�ा दररेटको आधारमा दर िव�लेषण गनु�पन� �यव�थाछ।लेखापरी�णको
�ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले कृिष तफ� का भकारो सुधार काय��मका लागी �वीकृत �ज�ा दर रेट भ�दा वढी दर रा�ख कृषकह�ले पेश गरेको िवल वमो�जम रकम
भु�ानी िदएको पाईयो।उ� �वीकृत �ज�ा दररेट भ�दा वढी दर रा�ख भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत सिमितह�वाट असूल गनु�पन� �.

गो भौ नं र िमित �ज�ा दररेट ख�रद दररेट फरक दर प�रमाण रकम �.

१४७।२०७८।३।२४ ८८० ९५० ७० ४० २८००

१४६।२०७८।३।२४ ८८० १००० १२० ७४ ८८८०

१४५।२०७८।३।२४ ८८० ९६० ८० ४० ३२००

ज�मा १४८८०

१४,८८०

३७ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा
८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी
राज�व दा�खला गनु�पन� �.

२१३,३५०



https://nams.oag.gov.np23 of 42

नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर वाँक� कर

डा.सु�मा आचाय� ७०९४०४ १७१०२४ ५३८३८० १३३३८ ४५०० ८८३८

डा. राजु भ�राई �े�ी ६५७१०० ० २०७१०० ३५९२० ४५०० ३१४२०

गोिव�द �साद शमा� ७७१९५८ १७८७७६ ५९३१८२ २३१३६ ४५०० १८६३६

शा��त कुमारी शमा� ७१९४१८ १६३८९६ ५५५५२२ १५६०४ ४५०० १११०४

मिनकला पुन ६८५३३८ १५८१३६ ५२७२०२ १२२२० ४५०० ७७२०

िड�ी�साद शमा� ६३४२१८ १०७४९६ ५२६७२२ १२१७२ ४५०० ७६७२

िभम बहादरु पुन ७३६४५८ १६६७७६ ५६९६८२ १८४३६ ४५०० १३९३६

टुकनाथ शमा� ७१९४१८ १६३८९६ ५५५५२२ १५६०४ ४५०० १११०४

ितथ� पौडेल ६३४२१८ १०७४९६ ५२६७२२ १२१७२ ४५०० ७६७२

टंक बहादरु के.�स. ७३६४५८ १६६७७६ ५६९६८२ १८४६४ ४५०० १३९६४

झलकराज आचाय� ७५३४९८ १६९७५६ ५८३८४२ २१२६८ ४५०० १६७६८

ल�मी बहादरु के.सी. ७३६४५८ १६६७७६ ५६९६८२ १८४३६ ४५०० १३९३६

�सता देवी शमा� गौतम ७२३८४८ १२३३५६ ६००४९२ २४५९८ ४५०० २००९८

केयर�संह थापा ६३४२१८ १०७४९६ ५२६७२२ १२१७२ ४५०० ७६७२

कृ�ण कुमारी �ीष ६२६३२२ १०७६८४ ५१८६३८ ११३६३ ४५०० ६८६४

ई��ा थापा ६३९६७० १०९९४० ५२९७३० १२४७३ ४५०० ७९७३

लौमा कुमारी शमा� ६३९६७० १०९९४० ५२९७३० १२४७३ ४५०० ७९७३

ज�मा २१३३५०
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३८ खच�को मापद�ड भ�दा वढी भु�ानीः 
�देश सरकारले तयार गरेको खच�को मापद�ड स�व��ध काय�िव�ध २०७५ मा ता�लम के��ह� बाहेक अ�य िनकायवाट संचा�लत सहायक �तरको ता�लम संचालन गदा� स�व��धत
काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएमा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाइने तर काय�प� ��तुत गरेवापत � ८०० का दरले खच� ले� न पाउने
�यव�था छ।नमुना छनौट गरी �े�ता परी�ण गदा� पा�लकावाट संचा�लत कृिष शाखाका देहाय अनुसारका काय��ममा आ�त�रक �ोत �यि� �िश�क भएतापनी पनी �िश�णवापतको
पारी�िमक राखी खच� लेखेको पाइयो।।यसरी खच�को मापद�डमा भएको �यव�था भ�दा वढी खच� लेखेको रकम स�ब��धत �यि�ह�वाट असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.न.।िमित काय��म पाउनुपन� �. पाएको �. फरक �.

१४७।२०७८।३।२४ अलैिच पकेट �े� काय��म ८००*८=६४०० ८६७० २२७०

१४५।२०७८।३।२४ रामशाही अलैची पकेट समूह ८००*८=६४०० ८६७० २२७०

१२३।२०७८।३।२१ नेपाने शहरी आलुपकेट समूह ८००*८=६४०० ८३७० १९७०

१२२।२०७८।३।२१ लगनिशल आलु पकेट समूह ८००*८=६४०० ८६७० २२७०

ज�मा ८७८०

८,७८०

३९ ज�गाधनी पुजा�ः 
कृिष सुचना तथा �िश�ण के�� ह�रहरभवन, ल�लतपुर �ारा �कािशत कृिष तथा पशुप�छी डायरी,२०७८ मा अलैिच खेित काय��मको लािग १ हे�टर ज�गामा १११ अलैचीको िव�वा
आव�यक पन� उ�ेख छ।पा�लकाले �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना पकेट काय��मअ�तग�त िशतल अलैिच पकेट �े� समुहले ला�सु मौरी तथा अलैची तरकारी फाम� वाट
ख�रद गरेको ५३२०० िव�वा �.५ का दरलेकुल �.२६६००० म�ये ५०% अनुदान िदई �.१३३०००। खच� लेखेको पाईयो।नम�स अनुसार ५३२०० िव�वा लगाउन ४७९ हे�टर ज�गा
आव�यक पन� दे�ख�छ।पा�लकाले ज�गाको �े�फल यिकन नगरेको ह� ंदा उ� पकेट समुहले ज�गा �लजमा �लएको भए १० वष� स�म �लजमा �लएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा उ� पकेट
�े�को नाममा वा समितको सद�यको नाममा �े�ता पूजा� कायम रहेको ज�गा धनी पूजा� पेश गनु�पद�छ अ�यथा पा�लकाले �े�फल भ�दा वढी ख�रद गरेको िव�वा �.५ का दरले उ� पकेट
�े� समुहवाट असुल गनु�पद�छ।

४० १२० २०७८-३-२० केरा पकेट काय��मः 
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कृिष सूचना तथा �िश�ण के�� ह�रहरभवन, ल�लतपुर �ारा �कािशत कृिष तथा पशुप��छ डायरी,२०७८ मा केरा खेित गन�को लािग �ित रोपनी १२५ िव�वा आव�यक पन� उ�ेख छ।
पा�लकाले जैिमिन पकेट केरा समूहले पेश गरेको िवल भरपाई अनुसार ४००० केराको िव�वाको �.२५ का दरले कुल �.१००००० म�ये ५०% नगद अनुदान �.५०००० िदई खच�
लेखेको पाईयो।नम�स अनुसार ख�रद गरेको िव�वा रो� न ३२ रोपनी ज�गा आव�यक पन� दे�ख�छ।पा�लकाले ज�गाको �े�फल यिकन नगरेको ह� ंदा उ� पकेट समुहले ज�गा �लजमा �लएको
भए १० वष� स�म �लजमा �लएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा उ� पकेट �े�को नाममा वा सिमितको सद�यको नाममा �े�ता पूजा� कायम रहेको ज�गा धनी पूजा� पेश गनु�पद�छ अ�यथा
पा�लकाले �े�फल भ�दा वढी ख�रद गरेक िव�वा �.२५ का दरले उ� समूहवाट असुल गनु�पद�छ।

४१ टु�ा ख�रद 

साव��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा � ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको एंव
सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग �समा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले काया�लय संचालनको लािग आव�यक पन�
मसल�द तथा काया�लय सामा�ीह�को ख�रद गदा� िन�नानुसार एउटै आपूित�कता�संग एक भ�दा बढी पटक ख�रद गरेको पाइयो।पा�लकाको नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा�
िन�नानुसार िमित र गो�वारा भौचरबाट िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ख�रद � १४५५१६५।०० वरावरको ख�रद काय� भएको दे�ख�छ।पा�लकाले यसरी ख�रद गन� काय�मा
िनय��ण गनु�पद�छ।
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गो भौ न िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नामा रकम

२९ २०७७।६।२८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी धौलािगरी अपसेट �ेस २८०४५१

३० २०७७।६।२८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी पौडेल �टेशनरी से�टर ९९५५३

१३८ २०७७।१०।११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �ोफेसलन क�यूटर से�टर ९३३३८

१४० २०७७।१०।११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी धौलािगरी अपसेट �ेस १४१२१६

२४२ २०७७।१२।२६ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी पौडेल �टेशनरी से�टर ७८०३७

३२९ २०७८।३।८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी अिपस सामान स�लाई �टोर १५४५२७

३३० २०७८।३।८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी अिपस सामान स�लाई �टोर १५४५२७

३३१ २०७८।३।८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी धौलािगरी अपसेट �ेस ८९९९८

३३४ २०७८।३।८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �ोफेसलन क�यूटर से�टर ९८९८८

४१६ २०७८।३।२५ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी अिपस सामान स�लाई �टोर २६४५२१

ज�मा १४५५१५६

४२ काय�िव�धको पालना नभएको 
नगर �मुख पशु प�रयोजना संचालन तथा �यव�थापन स�व��ध काय�िव�ध, २०७७ मा प�रयोजनामा अनुदान �ा� गन�को लािग गाईभैसीको हकमा क��तमा ५० रोपनी ज�गामा घाँस खेती
सिहत एक गोठ एंव उ� गोठमा उ�त न�लजातको क��तमा २५ वटा गाई वा भ�सीको स�या ह�नुपन� �यव�था भएकोमा �.१८ लाख अनुदानमा संचा�लत कृ�णग�डक� कृिष तथा पशुपं�ी
पालन फाम�मा वलेवा भैरव पशुपालन फाम�बाट ज�मा १८ वटा मा� गाई र भ�सी ख�रद गरेको बील पेश भएको दे�खयो।अनुदान िवतरण गदा� काय�िव�धको पालना भएको छैन। आगामी िदनमा
पा�लकाले काय�िव�धको प�रपालना गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

४३ संझौता भ�दा बढी भु�ानी 
नगर �मुख पशु प�रयोजना संचालन तथा �यव�थापन स�व��ध काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम संचा�लत प�रयोजनासंग भएको संझौताको बुदाँ नं ५ मा संझौताको दो�ो प� प�रयोजनाबाट
खच� भएको रकमको वील भरपाई सिहतको काय� स�प� �ितवेदन �ा� भएपिछ �१८ लाखमा िनयम अनुसारको १.५ �ितशत कर र िनयमानुसारको क��ट�जे�सी रकम क�ा गरी भु�ानी

२१४,०००
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ग�रने �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न प�रयोजनाह�लाई १.५% कर बाहेक स�पूण� रकम भु�ानी भएकोले िनयमानुसारको अनुदान रकमको ५ % ले ह�ने क��ट�जे�सी वापतको
�.२१४०००।०० स�व��धत प�रयोजनाबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

�स.न. प�रयोजनाको नाम अनुदान रकम ५% ले ह�ने रकम

१ कृ�णग�डक� कृिष तथा पशुपं�ी पालन फाम� १८००००० ९००००

२ प�देव नमुना पशु तथा कृिष फाम� १८००००० ९००००

३ कालीग�डक� कृिष प�टन कृषक समूह ३००००० १५०००

४ आदान �दान कृिष प�टन कृषक समूह ३००००० १५०००

ज�मा ४२००००० २१४०००

४४ लागत अनुमान वेगरको खच� 
साव�जिनक ख�रद ऐन¸२०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को बाहेक एक लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएको एंव िनयमावली¸२०६४ को िनयम
१३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामानको मम�तसंभारको लागत अनुमान तयार गदा� सो िनकायमा सोसंग द� कम�चारी भए �य�तो कम�चारीबाट �य�तो कमा�चारी नभए �य�तो
काम गन� �यि� फम� वा क�पनीबाट लागत अनुमान तयार गन� लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न न�वरका सवारी साधनह�को मम�त संभार गदा� ऐन तथा िनयमावलीमा भएको
�यव�था बमो�जम लागत अनुमान �वीकृत गरेको पाइयो।िन�न िमित र गो�वारा भौचरबाट बािष�क �.१८१९९४९।०० को मम�त संभार भई भु�ानी भएकोमा लागत अनुमान �वीकृत
भएको छैन। पा�लकाले लागत अनुमान �वीकृत नगराई खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।



https://nams.oag.gov.np28 of 42

गो भौ न िमित गाडी नं बापत भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

२८ २०७७।६।२८ ग १ ध ४३१ सवारी मम�त संभार जगद�वा मोट�स पाट�स २६२९३५

३१ २०७७।६।२८ ग १ ध ४३१ सवारी मम�त संभार िशतल टेडस� २९६००

९० २०७७।८।७ ग १ झ ३२२ सवारी मम�त संभार सनराइज अटो व�ड ४५४५९६

१२० २०७७।९।२१ ग १ झ ३२२ सवारी मम�त संभार सनराइज अटो व�ड ४५४५९६

१७३ २०७७।११।६ ग १ ध ४३१ सवारी मम�त संभार िभरास अटोमोवाइल १४४१९८

२८३ २०७८।१।१४ ग १ झ ३२२ सवारी मम�त संभार सनराइज अटो व�ड ४७४०२४

ज�मा १८१९९४९

४५ िवधान िवपरीतको सद�यता 
नगर �मुख पशु प�रयोजना संचालन तथा �यव�थापन स�व��ध काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम संचा�लतकृ�णग�डक� कृिष तथा पशुपं�ी पालन फाम� तथा प�देव नमुना पशु तथा कृिष
फाम�को िवधान, २०७७ को बुदाँ नं ७ मा सं�थाको सद�य ह�नको लािग अिनवाय� �पमा कृिष �यवसाय गरेको ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा उ� दईु फाम�को सद�यमा नगर �मुख आफ�  एंव
पा�लका पशु शाखा �मुख लगाएत पा�लकामा काय�रत कम�चारी समेत सद�य रहेको पाइयो।उ� दईु सं�थामा प�रयोजना काय�िव�ध बमो�जम ��येकलाई �.१८ लाख वजेट िविनयोजन गरी
अनुदान िदएको छ।अनुदान िदनको लािग ��ताव पेश गन� तथा अनुदान�ाही समेत एउटै �यि� भएकोले अनुदानको �भावकारीता एंव िवधानमा भएको �यव�थाको समेत पालना भएको
दे�खएन।य�तो काय�मा पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�खयो।

४६ िवमा नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैया भ�दा बिढ मू�यको िनमा�ण काय� गन�
िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा तोके अनु�प िबमा गराउनु पन� �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गरेकािन�न काय�को BOQ मा िबमाको �ावधान राखेको
पाइएन । नगरपा�लकाले िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।

�स नं गो भ◌ौ नं र िमित कामको िववरण स�झौता रकम

१ १-२०७८।२।२६ �शासिकय भवन संरचना िवकास १५४८५८८.५१

२ ४१०-२०७८।३।२५ भवन तथा ज�गा �यव�थापन १७०७७०१.७५
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४७ पँुजीगतबाट चालु �कृितका खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस पा�लकाले यस आ.व मा सभाबाटै नै पा�रत गरी
चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�णमा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� �.२८२३२४७/- चालु खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� गरेको
पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश खच� �वा��य, कृषी तथा पशुसेवासंग स�ब��धत काय��म लगायत िविभ� समुदाय लि�त िवतरणमुखी काय��म समावेश
भएको पाइयो। पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� िनयमस�मत दे�खदनै। चालु �कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा समावेश गरी
वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।
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गो.भौ.न.िमित चालु �कृितका र िवतरणमुखी खच� िववरण रकम

१५९-२०७७।१२।४ कृिष भेटनरी काय�� टनेल िवतरण १०००००

१५२-२०७७।१२।४ तरकारीको िबउ िवतरण ७००००

२५८-२०७७।१।१७ रा�� पित रिनङ् िश�ड ६९७००

२५२-२०७८।१।१६ �वा��य काय��म सचेतनामुलक काय��म २२००००

२५१-२०७८।१।१६ �वा��य काय��म २५००००

२७८-२०७८।३।२ टोल िवकास सं�था �यव�थापन ९००००

२६४-२०७८।१।२१ अ�तरा�ि�� य मिहला िदवास ९४८२५

२८४-२०७८।३।४ मिहला �वा��य �वंयम सेिवका �ो�साहन खच� १२७९९०

२९३-२०७८।३।९ मिहला �वा��य काय��म १०३९३२

३२७-२०७८।३।१६ �वा��य चौक� �यव�थापन १६११००

४२५-२०७८।३।२६ कृिष भेटेनरी काय��म १९००००

३१८-२०७८।३।१८ द�लत सचेतनामुलक काय��म १०००००

३३४-२०७८।३।२१ एक घर एक टनेल काय��म ( टनेल िवतरण) ३३८२००

३६६-२०७८।३।२१ फलफुल तरकारी खेती र पशुपं�ी काय��म ३८००००

४०४-२०७८।३।२५ �वा��य चौक� �यव�थापन ( म �वा से भ�ा िवतरण लागयत) २८५०००

४२०-२०७८।३।२६ कृिष तथा पशुपं�ी काय��म १४२५००

४५७-२०७८।३।२८ वालिवकास के�� �यव�थापन १०००००

२८२३२४७
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४८ ९४ २०७८-३-७ स�झौता भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबलिवजकको भु�ानीगदा� करारका शत� बमो�जम
भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।जैिमनीधाम कु��मशेरा सडक िनमा�ण काय�को लािग बु� िनमा�ण सेवासंग मु अ कर समेत � ११५८२१५.४८ (�ोिभजनलसम बाहेक) मा स�झौता गरेकोमा
�.११६४७३६९.४८ भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको �.६५२१३।- स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �.

६५,२१३

४९ ६ २०७८-६-२५ नापी भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� वमो�जम
�ािव�धक नाप जाँचगरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । कु��मशेरा सर�ी सडक िनमा�ण काय�को लािग ितलक िनमा�ण
सेवाको अ��तम िवल भु�ानी ह� ँदा नािपमा भएको प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �.६५७१८।- स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल
ह�नुपन� �.

कामको िववरण नापी अनुसारको
प�रमाण

भु�ानी
प�रमाण

बढी
प�रमाण

दर बढी
भु�ानी

Preparation of subgrade
including scarifying the existing road surface

६६०५.०९ ६८२४.३९ २१९.३० १०० २१९३०

Providing, laying, spreading, watering ,leveling and compaction of natural sand gravel
subbase ......

९८८.९७ १०१९.१६ ३०.१९ १२०० ३६२२८

ज�मा ५८१५८

१३ �ितशत मु अ कर समेत ६५७१८

६५,७१८

५० स�झौता अनु�प िवमा नगरेको 
िनमा�ण �यवसायी र काया�लय िवच िन�नानुसार काय� गन�को लािग स�झौता भएकोमा स�झौताको SCC 19.1 मा ठे�का स�झौताको रकम को िवमा गनु�पन� �ितशत, मेिशन, स�प�ीको
नो�सानी र �िमकको के कित िवमा गनु�पन� खुलाएको दे�ख�छ। लेखापरी�णको �ममा केिह िवमाको िवलको नमुना प�र�ण गदा� स�झौता अनुसार िवमा गराएको पाइएन । काया�लयले
िवमाको भु�ािन िदँदा स�झौता अनुसारको िवमा गरे नगरेको यिकन गरी भु�ानी िदनुपन� र िवमाको रकम भु�ानी भ◌�इसकेकाको हकमा स�झौता अनु�प िवमा गराउने तफ�  थप पहल गनु�
पन� दे�ख�छ ।
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योजनाको नाम SCC मा भएको िवमाको �ावधान पेश गरको पो�लसी अनुसार िवमा गरेको अव�था

वडा नं ६ वडा
काया�लय
िनमा�ण

The minimum coverage for loss of or damage to the works, plants
and materials is 115% of Contract amount

स�झौता रकम �६१८१८६४.३४ मा१५ �ितशत थप रकम बराबरको िवमा
गनु�पन�मा स�झौता रकम बराबरको मा� िवमागरेको पो�लसी पेश गरेको।

The minimum coverage for loss of or damage of equipment -
2000000

Construction plant and equipment - 0

The minimum coverage for insurance of other property is - 1000000
with unlimited no of occurrence

other property -0

The minimum cover for personal injury or death insurance: for other
people is Rs 500000 with an unlimited no of occurrence

any other people -0

जैिमिनधाम
कु�मीशेरा
सडक

The minimum coverage for loss of or damage of equipment-
Replaceable cost

Construction plant and equipment - 0

The minimum cover for personal injury or death insurance: for other
people is Rs 500000 with an unlimited no of occurrence

any other people -100000

५१ ५१८ २०७८-३-३० िबल भ�दा बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िवल भरपा◌�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले�यािवन जाली ख�रद
गन�को लािग जय �ी हनुमान ट� ेडश� ग स�झौता गरी � ९५२६९७।- भु�ानी गरेकोमा � ९२९७६४।- को मा� कर िवजक पेश भएकोले िवजक भ�दा बढी भु�ानी भएको � २२९३३।-
असुल ह�नुपन� �

२२,९३३

५२ �ोिभजनल समको िबल पेश नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम
भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। िन�न योजनाको लािग िनमा�ण �यवसायीसँगको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िबल पेश गरेको
आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख भएकोमा �ोिभजनल समवपात � ७०००० ।०० भु�ानी िदएकोमासो को िबल भरपाई पेश गरेका दे�खएन।उ� काय�को वा�तिवक खच� भएको िबल पेश
गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल गनु�पन� �...

७०,०००
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गो भ◌ौ नं र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण भु�ानी रकम

९४-२०७८।३।२७ जैिमनीघाट कु�मीशेरा सडक बु� िनमा�ण सेवा carryout additional test for material and works ३००००

२-२०७७।६।११ जैिमनीघाट कु�मीशेरा िटमुरखोला सडक को�डा क��ट��शन carryout additional test for material and works २००००

६-२०७७।६।२५ कु��मशेरा सरि� सडक िनमा�ण ितलक िनमा�ण सेवा carryout additional test for material and works २००००

७००००

५३ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सुिचकृत वेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभुत गराउन एवम् सामुदाियक पुवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउन �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालन भएको छ।नगरपा�लकामा यस वष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त पदमाग� िनमा�ण �संढी वनाउने ,सु�खा ढंुगाको गारो लगाउने, नरम तथा कडा माटो
काटने पिहरो सफा गन� लगायतका काय�मा यस आ व मा कूल �=१ करोड ३६ लाख १८ हजार खच� भएको म�ये �िमकको �यालामा �१ करोड २५ लाख ७० हजार खच� गरी ४१७
जनालाई ��य� �पमा रोजगारी �दान गरेको दे�ख�छ।�धानम��ी रोजगार काय��म स�लन िनद�िशका, २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार �यि�लाई �थािनय तहको रोजगार सेवा
के��मा सुिचकृत गरी प�रचय प� िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काय�िव�धको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत वेरोजगार �यि�ह� म�येवाट िनद�िशकाको दफा २१ को
उपदफा (३) वमो�जमको �थािमकता �ममा आधारमा काममाखटाउनु पन� �यव�था रहेको छ।नगरपा�लकाले वेरोजगार �यि�ह�को सुिच तयार ग�र प�रचयप� िवतरण गरेर �थिमकताको
आधारमा मा� कामका लागी पा�र�िमक काय��ममा सहभागी गराउनु पन�मा सो गरेको पाइएन।वडाको �सफा�रसका आधारमा मा� कामदारह� छनौट गरी काय��म स�ालन गरेको दे�खँदा
वा�तिवक वेरोजगार �यि�ह�ले नै रोजगारी �ा� गरे भ�े आधार रहेन।काय��ममा सहभागी कामदारको �याला विैकङ �णालीवाट भु�ानी गन� अव�था ह�दा ह�द ैसो नगरी डोर हा�जरीमा नै
भपा�ई गरी पा�लकावाट एकमु� �पमा एक जना �यि�को नाममा रकम िनकासा भएकोले िवतररण ग�रएको रकम िव�वसिनय छ भ� सिकएन।आयोजना स�ालन पुव� �थािनय तहले
�ािव�धक कम�चारी खटाई �ािव�धक �ितवेदन तयार गनु�पन� र सोको िनयिमत �ािव�धक सुप�रवे�ण र अनुगमन गनु�पन�मा कितपय आयोजनामा �ािव�धक �ितवेदन संल� भएको छैन।
कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गद� सुिचकात वेरोजगारह�ले रोजगारी पाउने अव�थाको सृजना गरेर रोजगार �यव�थापन सुचना �णालीलाई अ�ाव�धक गद� कामका लागी पा�र�िमक
काय��मलाई िव�वसिनय तथा �भावकारी वनाउनुपद�छ।

५४ उपभो�ा सिमित छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सव स�ब��ध सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाटगराउन
स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले �योहोन� वा बेहोनु�पन� रकम र अ�य आव�यक कुराह� खुलाइ
साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन ग�र ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ।तर काया�लयले यस बष�
उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउंदा स�झौताबाहेक स�झौता पुव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन ।यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित
छनौटको आधार पारदश� र �ितसपधा��मक तवरले भएको दे�खएन ।यसबाट िनमा�ण काय�को समय लागत र गुण�तरमा असर पन� ह� ंदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ�
िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले ग�रनुपद�छ ।
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५५ मापद�ड िवप�रतको बाटो 
व�ती िवकास ,शहरी योजना तथा भवन िनमा�ण स�व�धीआधारभुत माग�दश�न,2072 को बँुदा नं.१४.११ मा सािवक व�तीह�का साना बाटाह�मा समेत ए�बुले�स वा दमकल पु�स�ने गरी
क��तमा ४ िमटर चौडाई ह�नेगरी �थािनय िनकायले बाटो िव�तार गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न अनुसारका नयाँ बाटो िनमा�ण काय� गदा� ४ िमटर चौडाइ भ�दा कमका बाटो
िनमा�ण गरेको पाइयो।यसरी बाटोको चौडाई मापद�ड िवपरीत रा�दा मानव व�तीलाई �ितकुल असर पन� तथा मापद�डको समेत पालना नभएकोले यसतफ�  नगरपा�लकाले �यान
िदनुपद�छ।

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम बाटोको चौडाइ काय�स�प� रकम

७७-२०७७।९।२३ कैवे छेडा स�यानधारा खोला खानी सडक ३.५ िमटर ५३४१२७,३४

१५८-२०७७।१२।४ माइको�थान दे�ख नायथुम जो�ने सडक ३ िमटर ५३२०४४.७५

२०-२०७७।१०।१४ को�रडोर सु�साघाट मोटरबाटो २.५ दे�ख ६ िमटर स�म १६७५६२३.८४

४३-२०७८।३।११ िचरपानी दे�ख पैयुँ सडक िनमा�ण ३ िमटर दे�ख ४ िमटर स�म १०५८६०८

५६ हेभी मेिशन �योग 

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

�ेडरज�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 रहेछभने 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 पाइएता पिन िनयमावलीको �यव�था
बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरकाय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योगगरी काम गराउँदा �ित�पधा�
नह�ने, �ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण��पमा मेिशन �योगगरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने ह� ँदा यसरी गरेकोकाय� ऐनिनयमको �ितकूल
समेत दे�ख�छ।यसतफ�  पा�लकाले अगािम िदनमा सुधार गनु�पद�छ।यसका केही उदाहरणह� यस �कार रहेका छन :
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गोभौनं./िमित आयोजनाको नाम भु�ानीरकम हेभी उपकरणमा भएको खच� �योग गरेको हेभी उपकरण

२८-२०७७।७।९ नगर�तरका मु�य सडक मम�त सुधार तथा �मु पाइप ख�रद १३९८५५७ १३९९०१२ डोजर। ए�साभेटर

१३३-२०७७।११।१६ धुस वाइनकुना नौलेखोला पानी सडक ९५०००० १०६९८८६ डोजर। ए�साभेटर

२३३-२०७८।१।६ ठेउलेखोलका दवु ैमोटरेवल पुल दे�ख कु�मी फेदी ....सडक १४२५००० ७४३०२० डोजर। ए�साभेटर

२८५-२०७८।३।५ धुस वडा काया�लय केव ैह� ँद ैिवहारथला स�मको सडक १४२५००० ७१२५४० डोजर। ए�साभेटर

२३३-२०७८।३।१७ िन�र�े कालेडाँडा चनौटे सडक १४०६२४३ ६९४३७० डोजर। ए�साभेटर

३७९-२०७८।३।२२ जाडी ठेउले �जिमरेवगर .......सडक १४२५००० ७१४३३० डोजर। ए�साभेटर

५७ फरक न�स�को �योग 

पा�लकाले िनमा�ण काय�को दररेट िनधा�रण गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट वा तोिकएको दररेटको आधारमा  �ित इकाई लागत िनधा�रण गनु�पद�छ।पा�लकामा नेपाल सरकार सशत�
अनुदान तफ� को �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तको िवप� �िमकको दिैनक �याला �ितिदन �.५१७।०० िनधा�रण गरी �थानीय तहमा वजेट िनकासा भएको छ।�थानीय �ािमण
तथा कृिष सडकको �वीकृत न�स� नं २-१ २.२, २- १.८ र २-१.९ मा सडक तथा ड� ेनमा कडा माटो ख�े �ित घनिमटर काय�मा ला�े मािनसको प�रमाण ०.६ भएकोमा �धानम��ी
काय��म अ�तत�ग नमुना छनौटको आधारमा िन�न योजनामा उ� काय�को लागत अनुमानमा �यानडेज ०.६ को नराखी ०.८ राखी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो। सरी लागत
अनुमान भएको कारणबाट संघीय सरकारलाई थप �ययभार परेको �..

२२०,४३०
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योजनाको नाम कामको िववरण प�रमाण (घनिमटर) ह�नुपन� �यानडेज भएको �यानडेज फरक �यानडेज दर बढी खच�

कालीिकनार चोरखेत मो. बाटो कडा माटो का�ने काय� १५१ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ २१५९३

नु�यल पै�रितघाट पदमाग� कडा माटो का�ने काय� १५६ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ १६१३०

हे�थपो� जाने पदमाग� कडा माटो का�ने काय� ७७ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ७९६२

टुनीबोट पधेराखेत मो बाटो कडा माटो का�ने काय� ६२ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ६४१०

पा�लेखेत गहतेखोला मो बाटो कडा माटो का�ने काय� ८२ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ८४७९

हे�थ से�टर दे�ख पातलेखेत जाने मो बाटो कडा माटो का�ने काय� ६८५ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ७०८२९

भोसेडाँडा पाही मो बाटो कडा माटो का�ने काय� ३२१ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ३३१९१

बा�तारी मो बाटो कडा माटो का�ने काय� ५४० ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ५५८३६

ज�मा २२०४३०

५८ बहालकर थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत�वमो�जम
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ । नमुना छनौट गरी लेखाप�र�ण गदा� पा�लकाले िन�न योजनामा
ए�साभेटरको कामको मु�या�नमा १० �ितशत थप बहालकर गरी थप बहालकर समेतको कुल रकमको १० �ितशत बहालकर क�ी ग�र भु�ानी गरेको पाइयो। यसरी बहालकर वापत
थप ग�र भु�ानी गरेकोमा उपभो�ाला◌�इ गरेको काम भ�दा बढी रकम भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �. २७०३३९।- स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �

२७०,३३९
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गो�वरा भौचर र िमित योजनाको नाम ख�े कामको मु�या�न थप बहाल कर भु�ानी

२८-२०७७।७।१९ नगर�तरका मु�य सडक मम�त सुधार तथा �मु पाइप ख�रद १३९९०१२ १३९९०१

७७-२०७७।९।२३ केव ैछेडा स�यानधारा खोला खानी सडक ४८५५८० ४८५५८

८९-२०७७।९।२८ कमलजैिश भेडाराखे ३ जो�ने मोटरबाटो ४३४७९६.१० ४३४८०

९०-२०७७।९।२९ िशव म��दर मैलोिद बनह� मोटरबाटो ३८४९९९.८० ३८४००

२७०३३९

काया�लयको भना◌�इः हाड� रक ख�े काम र संरचनाको कामको चेनेज फरक भ◌�इ ढंूगा ढुवानी गरेर लैजान टाढा भएको कारण ढंुगा िक� भ�दा बढी महंगो ह�ने भएकोले �योग नभएको ।

५९ २८५ २०७८-३-४ अनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य िभबृि� कर,

ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।धुस वडा काया�लय केव ै ह� ँद ै िवहारथला स�मको सडक िनमा�ण काय�को लािग
काया�लयबाट भु�ानी � १४२५०००।- र उपभो�ाको योगदान १०.४७ �ितशत ह�ने गरी � १५९१६६९.४१ को स�झौता भएकोमा � १५४०३०२.६५ को मा� काय�स�प� भएकोमा
काया�लयबाट �यहोन� � १४२५०००।- सबै रकम भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको � ४५९८८।- स�ब��धत उपभो�ा सिमितसंग असुल गनु�पन� �

४५,९८८

६० ढंुगाको प�रमाण नघटाएको 
सडक संरचना िनमा�णका लािग नेपाल सरकार म��ीप�रषदबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत न�स� २०७५ अनुसार सडक िनमा�ण गन� �ममा ए�साभेटरको �योग गरी हाड� रक ख�े काय�
भएको अव�थामा िन�कने ढंुगाह�म�ये क�तीमा ५० �ितशत ढंुगा �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत योजनाह�मा हाड�
रक ए�साभेसन िदएको अव�थामा समेत सोही योजनामा ड� ाई �यासनरी वाल, �रटेिन� वाल तथा �यािवन भन� काय�मा उ� ढंुगाह� �योग गन� र नपुग ढंुगामा� ख�रद गन� गरी लागत
अनुमान तयार गनु�पन�मा सो नगरी सबै ढंुगा ख�रद गन� ग�र लागत अनुमान तयार गरी सो अनु�प भु�ानी गरेको पाइयो। तर उपभो�ा सिमितले संरचना िनमा�णका लािग आव�यक पन� ढंुगा
ख�रद गरेको दे�खने �माण संल� नरहेकोले सोही �थानमा ख�े काय� गदा� �ा� ढंुगाह� �योग भएको छै� भनी भ� सिकने अव�था रहेन । जसबाट ड� ाई वाल, �रटेिन� वाल तथा �यािवन
वक� को लािग आव�यक पन� ढंुगामा �ित घ.िम. �.१५५० का दरले भु�ानी भएकोले पा�लकालाई देहायका योजनामा िन�नानुसारको रकम थप �ययभार परेको दे�ख�छ ।तसथ� सडकको
�वीकृत न�स� २०७५ अनुसार ५० �ितशत ढंुगाको पुनः �योग नगरी बढी �ययभार परेको �.

७६१,८२५
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गो भौ नं र िमित योजनाको नाम हाड� रक ख�े काय�को
प�रमाण

अ�य संरचना काय�को प�रमाण ढंुगाको मु�य घटाउनुपन�
प�रमाण

थप
�ययभार

१५४-२०७७।
१२।४

देउराली खानी बुढीखक�  मोटरबाटो ५३.९३ �यावनीको काम- ४६ घनिमटर २६.५ ४१०७५

२३३-२०७८।१।
६

ठेउलेखोलका दवु ैमोटरेवल पुल दे�ख कु�मी फेदी
....सडक

१३९.३१ �यावनीको काम- १२५.५
घनिमटर

६९.५ १०७७२५

२८५-२०७८।३।
५

धुस वडा काया�लय केव ैह� ँद ैिवहारथला स�मको
सडक

२०५ �यावनीको काम- ८० घनिमटर ८० १२४०००

२३३-२०७८।३।
१७

िन�र�े कालेडाँडा चनौटे सडक ५९.२८ �यावनीको काम- १५२
घनिमटर

२९.५ ४५७२५

३७९-२०७८।३।
२२

जाडी ठेउले �जिमरेवगर .......सडक ८६.४० �यावनीको काम- ४५ घनिमटर ४३ ६६६५०

३९१-२०७८।३।
२२

कालीग�डक� को�रडोर ढाव सितढंुगा सडक ६६.९ �टोन सो�लङ - ८० घनिमटर ३३ ५११५०

४८७-२०७८।३।
२९

डहरे वा�टारी फेिद बनहँ छहरा सडक १७३.२२ �टोन सो�लङ - २१९.३५
घनिमटर

८६.५ १३४०७५

४८६-२०७८।३।
२९

कु��मसेरा िवनामारे अज�वा जैिद िछ��त सडक २४७.९० �यावनीको काम- ४४६
घनिमटर

१२३.५ १९१४२५

७६१८२५

६१ उपभो�ा सिमितको िवल
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७ (६) मा उपभो�ा स�म�तले गरेको कामको खच�का �वल भपा�इ साव�ज�नक �नकायमा पेश गनु�पन� उ�लेख छ। लेखापर��णको �ममा
नमनुा छनौट गर� प�र�ण गदा� देिखएका �यहोरा �न�न छन् ।

६१.१ बढी िबलः िन�न योजनामा �योग भएको साम�ी भ�दा बढी ख�रद गरेको, काम नभएको िवल राखेर भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यसरी आव�यक भ�दा
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बढी साम�ी ख�रद गरेकोले उपभो�ाले पेश गरेको िवल यथाथ�परक नभएको र साम�ीमा �यनु िवजिककरण समेत भएको ( उदाहरणको लािग �ित
वोरा �समे�ट � ८८० का काया�लयले दर िव�ले�ण गरेकोमा उपभो�ाले �ित वोरा � ६६०�पँैयाको िवल पेश गरेको) दे�खएकाले पा�लकाले
भु�ानीमा यस स�ब�धमा �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

गो भौ
नं

योजनाको नाम कामको िववरण साम�ीको िववरण �योग भएको
प�रमाण

िवल पेश भएको प�रमाण

३५७ कु��मशेरा मोटरेवल पुल दे�ख ....

मोटरबाटो
�यािवनको
काय�

१.५×१×१
जाली

३८ वटा ५५ वटा

२×१×१ जाली ५८ वटा ६३ वटा

३७९ जाडी ठेउले �जिमरेवगर .......सडक RCC work िट एम िट बार २५४ के जी ४१० के जी

४७७ हाँिडकोट �यटुावर RCC work िट एम िट बार २५२८.८० के जी २६९५ के जी

६१.२ कम िवलः िन�न योजनामा काय�स�प� अनुसार �योग भएको भ�दा उपभो�ाले कम �समे�ट लागायतका साम�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ । यसरी
उपभो�ाले िकनेको भ�दा बढी प�रमाणको साम�ी �योग भएको देखा◌�इ भु�ानी गदा� उपभो�ाला◌�इ �समे�ट लागयतका आइटममा मु.अ. कर
जोडेर भु�ानी ह� ँदा �.२८०२७।- बढी मु अ कर भु�ानी भएको दे�ख�छ साथै कम प�रमाणमा �समे�ट लगायतका साम�ी ख�रद गदा� कामको गुण�तर
तोिकएबमो�जम भए नभएको यिकन ह�न नस�ने दे�ख�छ। पा�लकाले यसमा यथाथ� छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट
असूल ह�नुपन� �

२८,०२७
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गो भौ
नं

योजनाको नाम साम�ीको िववरण �योग भएको
प�रमाण

मु अ कर
भु�ानी दर

िवल पेश भएको
प�रमाण

बढी
भु�ानी

३५७ कु��मशेरा मोटरेवल पुल
दे�ख .... मोटरबाटो

�समे�ट १२९ वोरा ११४.४ ४५ ९६०९

३७९ जाडी ठेउले �जिमरेवगर
.......सडक

िप सी �स , आर �स �स र ढंुगा तथा
इटाको गारो लगाउने काय�

२३६ वोरा ११४.४ १३० १२१२६

४७७ हाँिडकोट �यटुावर िप सी �स , आर �स �स र ढंुगा तथा
इटाको गारो लगाउने काय�

३५० ११४.४ २९५ ६२९२

ज�मा २८०२७

६२ जाली ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।िन�न योजनामा
काय�स�प� अनुसार �योग भएको जाली भ�दा उपभो�ाले पेश गरेको िवल अनुसार कम जाली ख�रद गरेको दे�ख�छ ।यसरी उपभो�ाले िकनेको भ�दा बढी प�रमाणको जाली �योग भएको
देखा◌�इ भु�ानी गदा� उपभो�ाला◌�इ जाली ख�रद वापत �. २७३१८।-बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । उ� �थानमा �योग भएका जा�ल उपभो�ाला◌�इ पा�लका वा अ�य सं�थाबाट
समेत उपल�ध ह�न स�ने दे�ख�छ ।पा�लकाले यसमा यथाथ� छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको दे�खएकमा स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

गो भौ
नं

योजनाको नाम साम�ीको िववरण �योग भएको प�रमाण जालीको �ज�ा दर रेट �याट समेत िवल पेश भएको प�रमाण बढी भु�ानी

४८६ कु��मशेरा िवनामारे अज�वा जैिद िछ�ती सडक २*१*१ १२५ ब�स ३७०६ १२२ ११११८

१.५*१*१ १३० २७०० १२६ १६२००

कुल ज�मा २७३१८

२७,३१८

६३ माटो ख�े काम 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� करारका शत�वमो�जम
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।पा�लकाले बाटो चौडा गन� अ�धकांश योजनामा ��येक sectionमा
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०.७ दे�ख ०.९ स�मको कोिफसे�ट राखी भु�ानी गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएका िन�न योजनामा कोिफसे�ट १ राखी सव ै section मा box

cuttingगरेको देखा◌�इ भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पहाडको वाटो भएकोले बाटो िव�तार गदा� पिन सबै ठाँउमा box cutting गनु� नपन� ह�न स�ने भएकोले कोिफसे�ट १ राखी भु�ािन गदा�
बढी भु�ानी ह�ने स�भावना रह�छ । पा�लकाले योजनाको भु�ानी गदा� कामको ड� इङ् गरी Auto CAD को आधारमा �े�फल िनकाली बा��तवक काय�स�पादन भएको प�रमाणको गणना
गरी बढी भु�ानी भएको अव�थामा स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम काय�स�� रकम बाटो ख�े कामको मू�या�न रकम

२३३-२०७८।१।६ ठेउलेखोलका दवु ैमोटरेवल पुल दे�ख कु�मी फेदी ....सडक १५९६७४६.७२ ७४३०२०

३९१-२०७८।३।२२ कालीग�डक� को�रडोर ढाव सितढंुगा सडक १५८७१०५.५७ ७२२५४०

३८१-२०७८।३।२२ कोरीडोर चौर वाउनो ध�ुनेटा िवहारथला सडक १५९५०३२.१७ ११२८२०

६४ बैकंमाफ� त भ�ा िवतरणः 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िवधी,२०७५ को प�र�छेद ७ को अनुसुची २२ मा ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन� उ�ेख ग�रएको छ।अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापनी
हा�हातै नगद िवतरण गदा� स�ब��धत म��ालयको �वीकृती �लनुपन� �य�था छ।पा�लकाले हातहातै भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत म��ालयको �वीकृती �लएको पाईएन।हातहातै नगद
िवतरण गदा� एउटै लाभ�ाहीलाई एक भ�दा वढी �कारको भ�ा िवतरण ह�न स�ने र भ�ा िवतरण �ि�या नै लामो तथा खिच�लो ह�ने ह� ँदा पा�लकाले काय�िव�धको पालना गन�तफ�  �यान
िदनुपन� दे�ख�छ।

६५ लगत क�ाः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ३ दफा ११ मा लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा बसाईसराई गरेर गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको
हकमा ५ वष� उमेर पुरा गरेमा, निवकरण नगरेमा, कुनै लाभ�ाहीले एक वष�िभ� रकम नबुझेमा वा बैकं माफ� त भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीको खाता िन���य रहेमा स�ब��धत �थानीय तहको
मूल अिभलेखवाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले लगत क�ाको िववरण �ा� त उपल�ध नगराएकोले यस स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

६६ िववरण अ�ाव�धक नभएकोः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छे ५ दफा २६(३) माएक आ�थ�क वष�स�म एक पटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक वकंैवाट
अनुसूची-११ वमो�जमको ढांचामा �ा� त गरी �य�ता लाभ�ाहीको स�व�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुवा कुनै कारण ले भ�ा �ा� त गन� यो�य नभएको
पाईएमा स�व��धत व�ैवाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीञ संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था
रहेको छ।पा�लकाले अनुसूची -११ वमो�जमको ढाँचामा सेवा �दायक वकंैवाट िववरण माग गरेको पाईएन। पा�लकाले काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

६७ अनुमगन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ।यो वष�को लखेापर��णको �ममा �.५५८१८९।०० स�पर��ण भएको छ।
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आ. व. वे�जु दफा वे�जुको संि�� �यहोरा संपर��ण
संपर��णका �माण तथा आधार

०७६.७७ ५४.४ अ��म कर दािखला दािखलाको �माण पेश भएको। ५१७१९८
०७६.७७ २५ �वदेश �मण खच� नगर �मखुको। असूल गर� दािखलाको बैक भौचर पेश भएको र अ�यको बाँक� रकम

ब�ेजू कायम छ।
४१०००

ज�मा ५५८१९८

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

५९५८६ ५५८ २०४९७ ०.०० ७९५२५

६८ अ�ाव�धक वे�जू 

यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।


