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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 ग णस्िरीर् 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 िनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रिावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण ह ने 
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 कान नी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसुँग 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 प्रिावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा स धारका लातग स झाव प्रदान गन ा िथा स शासन प्रवर्द्ानमा टेवा प र् र्ाउन  
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको श र्द्िा, प्रितलि कान नको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िज ामा, 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 बाुँडफाुँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छ ट, बजेट अन शासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अन त्पादक िथा र्विरणम खी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपिोक्ता सतमतिबाट िएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िज ामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अन िवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको द रुस्ि अतिलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतिलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहन का साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण िरपदो र प्रिावकारी निएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िज ामा िएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू स धार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अन शासन ह ने व्र्वस्था 
तमलाउन पदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबज द र्थासम्िव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि िइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसुँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा स धार ह ने अपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग प र् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछ  ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५२ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रम खज्रू्, 

तिमाद नगरपातलका,  नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िनह ुँ  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख िएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस िएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि िएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससुँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसुँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
कान नबमोर्जम सारििूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१ करोड ५ लाख ७१ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.४२ लाख ५६ हजार फस्र्ौट िई बाुँकी 
बेरुजू अस ल गन ापने रू.१४ लाख २६ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गन ापने रू.२९ लाख ६४ हजार र तनर्तमि गन ापने रू.१९ लाख १५ हजार 
रहेको छ । पातलकाको गिवषा रु.९० लाख ४८ हजार बेरुजू बाुँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
िएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.६३ लाख ५८ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. नगरपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण र्थाथापरक निएको, अस ली लक्ष्र्अन सार निएको, कमािारीको दरबन्दीअन सार 
पदपूतिा निएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररिा नआएको, अन दानको पर्ााि अन गमन निएको, र्विरणम खी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्िक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन ह न ेक न ै
जानकारी ख लाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसुँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसुँग 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 उपर् क्त छन ्िने्न क रामा 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 कान न बमोर्जम सही 

र र्थाथा ह न ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारििूरूपमा गलि आुँकडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर कार्ापातलका, नगरप्रम ख र प्रम ख प्रशासकीर् 
अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अन गमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारििूरूपमा गलि आुँकडा रर्हि होस ्िनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गन ा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
ह न्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसुँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कान नबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन िएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा िन ेह ुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा ह न े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारििूरूपमा गलि आुँकडा मातनएको छ। 

 
  

          (शम्ि  क मार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिमाद नगरपातलका 
 

बेरुज  वगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्िक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाुँकी बेरुज  
बेरुज  

अस ल 
गन ापने 

तनर्तमि गन ापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
िएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 
निएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधिनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

५३ २४ १०५७१ ० १० ४२५६ ५३ १४ ६३१५ १४३६ १९१५ २९६४ ० ० ४८७९ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाुँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाुँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज  
र्ो वषाको बेरुज  क ल बेरुज  बाुँकी 

िनह ुँ ९०४८  ९००५ ४३ ० ६३१५ ६३५८ 

 

प नश्व: प्रारर्म्िक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा पेश िएकोमा र्थार्शघ्र सम्परीक्षण गरी सोको जानकारी गराईने व्र्होरा अन रोध छ । 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िभमाद नगरपा�लका, तनह� ँ , िभमाद नगरपा�लका , तनह� ँ

काया�लय �मुख Tek Nath Dahal २०७८-११-११ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Arjun Prasad Paudel २०७७-४-१

बे�जु रकम १०,५७०,५११

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १०,२८,६९,३२४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३७,७५,५०,७०० चालु खच� ३३,७७,२८,८३६

�देश सरकारबाट अनुदान २,४६,२१,००० पँूजीगत खच� १७,९४,८९,३६७

राज�व बाँडफाँट ९,२१,१४,८३४ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,०८,५१,८६६

आ�त�रक आय १,७१,६९,२३७

अ�य आय ११,२२,४४,२८४

कुल आय ६२,३७,००,०५५ कुल खच� ५९,८०,७०,०६९

बाँक� मौ�दात १२,८४,९९,३१०

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 
–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो ।
�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रतासह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गताउ�रदा�य�वपारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त ९ वडा४९सभा सद�य१२९वग� �कलो�मटर �े�फल तथा३१३६२जनसं�या रहेको छ।

२ लेखापरी�ण 
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना बमोिजम �व�लेषणनमनुा छनौट�लिखत ��त�न�ध�व प�लेखापर��ण नी�त मानद�डमाग�दश�न�नद�शन र लेखापर��ण
सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा �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� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �वि�य �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ ।

३ िव��य �ितवेदन 
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�ा�ीभु�ानी िहसाव

िववरण यसवष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) 548091334 539095603 539095603

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) 522970170 506455772 506455772

११००० कर 95030720 101742713 101742713

१३००० अनुदान 409688450 397171700 397171700

संघीय सरकार 377551450 372550700 372550700

�देश सरकार 32137000 24621000 24621000

१४००० अ�य राज�व 18251000 7541359 7541359

ख. अ�य �ाि� 25121164 32639831 32639831

िवतरण गन�  बाक� राज�व 0 0 0

कोषह� 25121164 28156916 28156916

धरौटी 0 4482915 4482915

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म 0 0 0

भु�ानी (ग+घ) 647885334 517218203 517218203

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) 622764170 496385615 496385615

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा 204361000 185738642 185738642

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग 176469170 125160616 125160616

२�००० सहायता (Subsidy) 0 0 0

२६००० अनुदान 0 0 0

२७००० सामा�जक सुर�ा 5700000 5006824 5006824

२�००० अ�य खच� 1600000 990166 990166

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� 234634000 179489367 179489367

घ. अ�य भू�ानी 25121164 20832588 20832588

कोषह� 25121164 17291617 17291617

धरौटी 0 3540971 3540971

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म 0 0 0

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -99794000 21877400 21877400

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) 102869325 102869325

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -99794000 124746725 124746725

ब�क तथा नगद बाक� 128499311 128499311

अ�तरसरकारी अ��तयारीवाट �ा� आ�दानी खच�को िववरण
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आ�दानी िशष�क रकम � खच�/िनकासा रकम �

�थानीय पुवा�धार साझेदारी ६�३३�६१ �थानीय पुवा�धार साझेदारी ६�३३�६१

एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास
काय��म

११९�१६२� एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास
काय��म

११९�१६२�

आ�त�रक मािमला तथा कानुन
म��ालय

३७००० आ�त�रक मािमला तथा कानुन
म��ालय

३७०००

सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ९०९�४२९� सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ९०९�४२९�

सामा�जक िवकास म��ालय २४३७�०० सामा�जक िवकास म��ालय २४३७�००

ज�मा ११२२४४२८४ ज�मा ११२२४४२८४

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा वढी �ेड भु�ानी भएको �१४४०० असुली भई दा�खला भएको छ।

५ िव��य िववरणः 
�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 �यवयको
िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम, संिचत कोषवाट भएको खच� तथा खच� नभइ वाँक� रहेको रकम �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन भने �थानीय सरकारको कोषको �ाि� र
भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (NPSASअनु�प)म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेत आय �ययको यथाथ� िच�ण गन� सकेको छैन ।
· �थानीय तहले खाता अनुसारको ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दातमा फरक दे�खएको छ ।
�देश सरकार सश�त अनुदानको �६००००००।०० को काय��म�ये िनकासा खच� � ५७२८६५६।०० िविवध खातावाट भु�ानी ग�रएको दे�ख�छ। यसले सोही रकम रकम वरावरको �देश सश�त अनुदानतफ�  �ा�ी तथा
भु�ानीमा किम दे�ख�छ। जुन स��त कोष िहसावमा लेखा�न ग�रएको छैन।
· �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 basedढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
· एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण तथा �या�या २०७४ अनुसार चालू र पुजीगत िशष�कमा रकम िविनयोजन गरी खच� गनु�पन�मा कितपय काय��म चालुवाट गनु�पन�मा पुजीगत िशष�क र पुजीगत िशष�कवाट गनु�पन�मा चालु
िशष�कवाट खच� भएकोले उ� �या�या अनुसार वजेट तयार तथा काया��वयन भएको छैन । अतः खच� िशष�कले यथाथ� िशष�कगत खच� रकमको िववरण िदन स�ने अव�था रहेन ।

६ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�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 ।
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· 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 नगरेको 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 ।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन२०७४ 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 ऐन२०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नोअ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धकवािष�करणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �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 केही सामान वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो भने वडालाइ आव�यक पन� अ�धकांश सामान
वडाले नै ख�रद गन� र �ज�सी पिन वडाले नै वा�ने गरेकोले नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा उ� सामान चढाएको दे�खएन ।
· 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 िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन।
· 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 निदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
· 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 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार 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 िढला गरी तोकेको दे�खयो।
· 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 ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 7(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 ऐन२०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू-जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा�
भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
· 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� ऐन२०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� सिमित गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�ययअपेि�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 ।
· सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
· यस वष� पा�लकाले क��ट�जे�सीवाट िविभ� िशष�कमा खच� गरेको भएता पिन योजनागत क��ट�जे�सीको खाता राखेको छैन ।
· वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेटशशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन�
सिकएन ।
· िनजामती सेवा ऐन 2049दफा ५ (क) वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
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· आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क
दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपयले प�� िदन मिहना िदन र कितपयले २ दे�ख ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको
· ि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 ऐन२०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहलेिनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण१०० िम स�मको पुल�ल�ट �सँचाइसडक �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 गराएको अिभलेख नराखेको
· �थानीय 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
· 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 ।
· कोरोनाको समयमा सुर�ा मापद�ड पालना गरे नगरेको अनुगमन गरेको भिन भौ नं ४४९।२०७८।०३।२२ बाट १२ जना कम�चारीलाई � १०००। को दरले भु�ानी गरेको � १२०००। उिचत दे�खएन ।

७ चौमा�सक पँु�जगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली२०६४ 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 ।कुल पँु�जगत खच� � १७ करोड ९४ लाख ८९ हजार खच� भएकोमा ते�ो
चौमासक मा� ६०।५५ �ितशत खच� भएको छ भने असारमा ३६।२५ �ितशत खच� भएको िववरण पेश भएको 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

�.सं. बजेटउपशीष�क बजेट र खच� �थमचौमा�सक दो�ोचौमा�सक ते�ोचौमा�सक असार मिहनाको खच�

बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच�

१ पा�लका पु�जगत २३४६३४ १७९४८९३ ३३८५१ ९९८७ ११७९६९ २७४४० ८२८१३ १४२०६ ८५०६५७१२

८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन२०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म दता� तथा दता� ६०१वटामृ�यदुता� २५०
वटानाता �मािणत ३९१ वटाघरवाटो िशफा�रश ५००वटानागरीकता िशफा�रश १०७८वटा वसाइसराइ १४५र अ�य ५२४२वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�व�ध िव�छेदबसाई
सराईप�ीकरण दता� तथा �सफा�रश पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीितकानून तथामापद�ड समेत वनाएको छैन । ऐन बमो�जम कानून वनाई
सोको अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ

९ योजना काय��वयन 

– �थानीय सरकार स�ालन ऐन२०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलकउ�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 योजना छनौटलाई
�ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्
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�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 66 3539502

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 384 84126523

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 35 27754653

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना 9 19310493

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� 2 27000000

ज�मा 161731171

१० रकमा�तर 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन२०७४ को दफा ७९ मा काय�पा�लकाले �वीकृत वािष�क वजेटको कुनै शीष�कवाट पँूजीगत शीष�कमा प�चीस �ितशतमा नवढाइ रकमा�तर गन� स�ने उ�ेख छ।जस अनुसार चालुमा
रकमा�तरवाट थप गन� िम�ने �यव�था गरेको दे�खदनै। काया�लय बाट �ा� िववरण अनुसार � ५ करोड ५ लाख ८५ रकमा�तरवाट घटाएकोमा पदा�धकारी सुिवधा तथा अ�य िशष�कमा पुनः � ५ करोड ५ लाख ८५ हजार
थप गरेको दे�खएको छ। साथै २७ वटा योजनाह� बाट बजेट टु�ा टु�ा पारी १६५ वटा आयोजना तथा काय��ममा रकमा�तर गरेको छ। ऐन अनुसार चालुमा रकमा�तर गन� पाइने उ�ेख नभएकोमा चालुमा रकमा�तर ग�र
अित�र� रकम थप गनु� उिचत दे�खएन। चालुमा ह�ने रकमा�तरमा िनय��ण गनु�पद�छ।

११ अव�डा बजेट 

– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा
नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� समपुरकयोजनाह�, बोड�को िनण�य अनुसार सडक तथा पुव�धार िनमा�ण आिदमा एकमु� बजेट राखी काय�पा�लकाको िनण�याअनुसार खच�
भएको दे�ख�छ। बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

1 समपुरक योजनाह� नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ८६३ 7

2 समपुरक योजनाह� ग�डक� �देश - समािनकरण अनुदान १२१३७ ६३१८

नगर काय�पा�लकाको िनण�यानुसार सडक तथा अ�य भौितक पूवा�धार िनमा�ण मम�त सुधार नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ६००० ५९९६

१२ अनुगमन तथा �मण खच�ः 
�मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार
आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट
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�.२९ लाख ४४ हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�यअनुगमन तथा �मण �ितवेदन�मण अिभलेखदरुीको िववरणसवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग
भएको छ भ�े आधार रहेन । यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ

१३ पदा�धकारीलाई दोहोरो यातायात सुिवधाः 
गाउँसभानगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन२०७६ मा सवा�र साधन उपल�ध नगराएको अव�थामा पदा�धका�रले अनुसुिच बमो�जमको यातायात सुिवधा पाउनेछ।कुनै वडा अ�य�ले
यातायात सुिवधा वापत कुनै सवारी साधन वा इ�धन सुिवधा पाएको भए यातायात सुिवधा वापतको रकम नपाने उ�ेख छ । पा�लकाले सवा�र साधन �योग गरेको ७ जना जना वडाअ�य�ह�लाई मा�सक � १५००।दरले
भु�ािन िदएकोमा �ित �यि� � १८०००।ले बढी भु�ानी भएको १ �ितशत कर क�ी पछी ह�न आउने �ित�यि� को �ित �यि� � १७८२० असुल ह�नुपन�

पदा�धकारीको नाम मा�सक भु�ािन बढी भु�ानी

भुपे�� राज म� १५०० १७८२०

ड�बर बहादरु राना १५०० १७८२०

पदम बहादरु थापा १५०० १७८२०

सुय� कुमार �े� १५०० १७८२०

ईमान बहादरु थापा १५०० १७८२०

बुि�मान �े� १५०० १७८२०

भवानी संकर ल�साल १५०० १७८२०

ज�मा १२४७४०

१२४,७४०

१४ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन२०५८ को दफा २२(२) मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट�ा� ह�ने आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगद आधारमा लेखा�न गनू�पन� र दफा २३ मा कूनै �यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको
अ�धनमा रही रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयको गणनाको लेखा�न नगद आधारमा गदा� िनजले भू�ानी �ा� गदा� वा िनजलाई सो भू�ानी उपल�ध ह� ंदाको अव�थामा मा� िनजको आय गणनामा रकम �ा� गरेको मानी
समावेश गनू�पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई २०७६ का��क दे�ख २०७८ असार स�मको २१ मिहनाको सेवा सुिवधा भु�ानी िदएकोमा पा�र�िमक कर कमक�ा गरेकोले । बाक� कर असुल गनु�पन� �

२२४,८९७
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नाम बािष�क आय करयो�य आय ितनु� पन� कुल कर ितरेको कर ितनु�पन� बाक� कर

नगर �मुख मेख बहादरु थापा ८८०५०० ८८०५०० ९३६५० २३३८९ ७०२६१

नगर उप�मुख १०१७००० १०१७००० १३४६०० ४०६५९ ९३९४१

वडाअ�य� �ित�य�� ५३९५०० ५३९५०० १३४५० ७७१५ ५७३६ का दरले ९ जनाको � ५१६१५

काय�पा�लका सद�य �ित�य�� ४८२००० ४८२००० ७७०० ६५३५ ११३५ का दरले ८ जनाको � ९०८०

ज�मा २२४८९७।

१५ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन२०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने�.५ लाखभ�दा मा�थ
�.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग
एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।
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४७ मसल�द सामा�ी ( सुभकामना स�लायस�) ४९२८८९

२२६ मसल�द सामा�ी (सुभकामना स�लायस�) ५५८३१५

३०७ मसल�द सामा�ी (िभमाद अफसेट �ेस ) ४६२२८३

३४९ मसल�द सामा�ी(शुभ�ी �टेशनरी) ४०४७००

औष�ध तफ�

१०७ स�ज�कल सामा�ी (नेशनल �यबरोटरी ए�ड मेिडकल) १४७२६०

१६० स�ज�कल तथा �याब सामा�ी (सगरमाथा स�ज�कल हाउस) ३४०९५०

२४९ औष�ध ख�रद (�िश� भेट फमा�) २२७७२९

३३८ औष�ध ख�रद (माउ�ड अ�पुण� फाम��स) ४५०४२०

३४६ स�ज�कल सामाि� ख�रद(एभरे� स�ज�कल ए�ड �यावरोटरी क�सन) २६१२५

३६० आयवु�द औष�ध ख�रद(पपुलर आयवु�द स�टर) ३०००८५

४३९ औष�ध ख�रद(र�सलो आयवु�द औषधालय) १३२०४०

४८३ औष�ध ख�रद (एभरे� स�ज�कल ए�ड �यावरोटरी कनस�) ४९७१५५

४९४ आयवु�द औष�ध ख�रद (र�सलो आयवु�द औषधालय) १५४५०९

४७४ मसल�� सामाि� (िभमाद अफसेट �ेस फले�स ि��ट) ३७७७०२

ज�मा ४५२१६२

१६ काय��मगत �गितः 
पा�लकाले तोिकएको ल�य पुरा गरी शत लि�त �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� छनोट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ। पँूजीगत काय��म तफ�
कम �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:
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फलफुल तथा तरकारी िव�वा उ�पादन नस�री काय��म ५०० ०

अगा�िनक कृषी खेती पव���न काय��म १२५० ०

�सप िवकास ता�लम काय��म ५०० ०

वडा नं ८ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ३००० ०

५० �ितशत अनुदानमा िमिन ट�या�टरहाभ��टर धान का�ने मेिशन घाँस का�ने र टु�याउने मेिशन लगायत अ�य कृषी औजार ख�रद तथा िवतरण काय��म ३४५० ०

नगरपा�लका के�� तथा वडा काया�लयह�को लािग मेिशनरी औजार ख�रद ८६३ ०

िचहानडाँडा मोह�रया �स�गुफा सडक �मागत ५००० ०

िचहानडाँडा मोह�रया �स�गुफा सडक िभमाद नपा समपुरक ७००० ०

िडिहडाँडा कर� बाँध कृषी माग�को कोक�  ओडार वेवारे कर�बाँध ख�ड ३५० ०

सडक ब�� (पोल लाइट) जडान काय��म ४०० ०

भु�ान पोखरी िनमा�ण योजना ५०० ०

�स� �योती �ा वी �थाना�तरण योजना ६०० ०

चैन पुर देिवथान पाक�  िनमा�ण योजना ३०० ०

सुरि�त नाग�रक आवास काय��मः- ग�डक� �देश तनह� ँ �ज�ा �े� नं २ अ�तग�त िभमाद नगरपा�लका - १७१ वटा १५५७ ०

घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� �सिवर स�ालन ५८६ ०

सौय� उजा� �िब�ध जडान ३०० ०

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म:- ग�डक� �देशको तनह� ँ �ज�ा �े� नं २ अ�तग�त िभमाद नगरपा�लका - १७१ वटा २१८२ ०

१७ �े�गत बजेट 

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

१ आ�थ�क िवकास ५५३३८०८० ३४६९०३५५ ६२.६९

२ सामा�जक िवकास २९४०४२०९० २५३५६९६०२ ८६.२४

३ पूवा�धार िवकास १७४९३४००० १३११९२८५३ ७५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ५८५०००० ४१५४८३५ ७१.०२

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ९२६००००० ७२७७७९७० ७८.५९

कुल ज�मा ६२२७६४१७० ४९६३८५६१५ ७९.७

१८ एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या 
एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या,२०७४ को राज�व संकेत तथा विग�करण अनुसार राज�वको लेखा रा�नु पद�छ । राज�व बाँडफाँडबाट �ा� मू�य अिभबृ�ी कर र अ�तशु�क िशष�कमा �ा� रकम ज�मा �
७०७३४७९७।३५ राज�व संकेत नं�वर ११४११ मू�य अिभबृ�ी करमा नै अ�तशु�कको रकम समेतलाई लेखांकन गरेको पाईयो । केही �सफा�रस द�तुर ज�ता िशष�क �यव�था भएको हकमा समेत अ�य राज�व
िशष�कमा लेखांकन गरेको पाईयो । स�ब��धत तोिकएको िशष�कमा लेखांकन गरी यथाथ� िच�ण ग�रनुपछ�  ।

१९ सेवा करारः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन२०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी कम�चारी तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� तथा उपदफा (८) मा
नगर �हरीसवारी चालकमालीवगैचेचौिकदारकाया�लय सहयोगी आिदको पद वाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था रहेको छ। यस स�व�धमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी गरेको �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध २०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन�
निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत ह�ने ह� ँदा भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ। तर पा�लकाले �वीकृत दरव�दी अनुसार �थायी पदपुित� नगरीकरारमा �लइ सेवा स�चालन ग�ररहेको
अव�था छ। आव�यक कम�चारी लोकसेवामा माग नगन� तथा करारवाटै काया�लयको काम गराउने �वृ��ले यस वष� सेवा करारमा रा�न नपाइने कम�चारीलाइ मा� � ४६०६७५०।भु�ानी भएको अव�था थप �ययभार परेको
दे�ख�छ।
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�स नं पद नाम तलब �केल िफ�ड भ�ा मा�सक भु�ानी वािष�क भु�ानी

१ इ��जिनयर यकेुश �े� ३५९९० १४३९६ ५०३८६ ६४०६२२

२ सव इ��जिनयर रोशन स�ाट शाही २८२०० ११२८० ३९४८० ५०१९६०

३ सव इ��जिनयर �जवन काजी ब�ाचाय� २८२०० ११२८० ३९४८० ५०१९६०

४ सव इ��जिनयर स�देश गैरे २८२०० ११२८० ३९४८० ५०१९६०

५ सव इ��जिनयर िमलन ितिम��सना २८२०० ११२८० ३९४८० ५०१९६०

६ सव इ��जिनयर िवमल राज सेन ठकुरी २८२०० ११२८० ३९४८० ५०१९६०

७ सहायक �तर पाँचौ ई�वर कुमार �ेठ २६००० २६००० ३३८०००

८ सकायक पाँचौ गोिव�द भ�डारी २६१०० २६१०० ३३९३००

१० अिमन सरोज गैरे २६१०० २६१०० ३३९३००

११ खा पा स टे �ेम बहादरु खवास २४००० १०६४४ ३४६४४ ४३९७२८

४६०६७५०

२० आ�थ�क सहायता 
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 चालु तफ�  नगर�मुखको तोक आदेश बमो�जम रकम भु�ानी गन� � ६ लाख बजेट िविनयोजन गरेकोछ भने सो काय��मबाट ४०१०००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ।आ�थ�क सहायता िवतरण
गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता मापद�ड एंव काय�िव�धको पालना नगरेको आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको दे�ख�छ। पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

२१ �थािनय र �देश काय��ममा एक�पताः 
ग�डक� �देश सरकारले खानेपानी काय��म तफ�  एक घर एक धारा नारा को �पमा नै अगाडी सारी खानेपानी तथा सरसफाइ काया�लयमाफ� त उ� नारा अनुसारको काय� अगाडी वढाएको दे�ख�छ पा�लकाले एउटै र एकै
ल�य वोकेका आयोजना ढु�ढु�े गाउँ एक घर एक धारा काय��म मा � ७ लाख ५० हजार बजेट िविनयोजन गरेको दे�ख�छ।एकै �कृितका काय��म२ तहका सरकारले चलाउदा काय�मा दोहोरोपना ह�ने स�भावना रहने ह� ँदा
अ�य सरकारले �याएका काय��मसँग नजु�ने गरी सम�वया�मक ढंगले काय� अगाडी वढाउनुपन� दे�ख�छ।

२२ मेयरकप खेलकुद �ितयोिगता 
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पा�लकाले मेयर कप खेलकुद �ितयोिगतामा � १५ लाख बजेट िविनयोजन ग�र � १० लाख खच� गरेको छ।२५४।२०७७।१२।०५ बाट मेयर कम खेलकुद �ितयोिगता काय��म संचालन मा भएको खच� केशवराज वा�ले
लाई भु�ानी िदएको छ। खेलकुद �ितयोिगतामा सहभािग को िववरण नभएको र खच�को ठुलो रकम खाजा खानाको िवल पेश भएको छ ।बढी खच� भएको िशष�क खाजा खानामा � ३१०३५०।खेलकुद पोषाक तथा
समाि�मा � २८६५८१।र पुर�कार िवतरणमा � १४००००। खच� भएको छ। मेयरकप खेलकुद काय��ममा ठुलो रकम खच� भएकोमा साम�ी ख�रद खाजा खाना आिदमा खच�मा िनय��ण गन� सिकनेमा उ� काम गरेको
दे�खएन।काय��ममा ख�रद ग�रएको िविभ� सामा�ीह� तथा कपडाह�को �ज�सी दा�खला र िवतरणको भरपाई तथा काय��म प�चात काया�लयमा समेत दा�खला भएको दे�खदनै।

२३ ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन् संकलन तथा िबि� िवतरण स�ब��ध दे�खएका �यहोराह�

२३.१ �ाकृितक �ोतको प�रचालनः ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन् र संकलन काय�को �ार��भक वातवरिणय परी�ण �ितवेदन अनुसार िन�न नदी घाटबाट िन�न प�रमाणमा उ�खनन् एवं
संकलन गन� उ�ेख छ ।

उ�खनन एवं संकलन गन� �थान उ�खनन गन� िम�ने घनिमटर �देश दर �ित घनिमटर राज�व �

झकास सेती नदी दाँया िकनारा १४२५६ २४७ ३५२४०८३

त�ो द��यांग घाट ५६७० २४७ १४०१६२४

ज�मा १९९२६ २४७ ४९२५७०७

माथी उि��खत घाटको ठे�का नलागेको दे�ख�छ । साथै काया�लयले आ�नै जनशि� माफ� त सकलन गन� �य�न गरेको दे�खदनै । यस स�ब�धमा पा�लका राज�व परामश�
सिमितको पिन भुिमका रहेको दे�खदनै । �थानीय राज�व परामश� सिमितको राय सुझावको आधारमा ठे�का सुचना अंकमा प�रमाज�न तथा संसोधन गरी ठे�का लगाउने
वातावरण िनमा�ण गरी � ४९२५७०७। पा�लकामा आय �ा� ह�ने वातवरण िनमा�ण ग�रनुपद�छ । काय�लयको भनाई अनुसार �थम पटक िमित २०७७।९।१० गते र िमित
२०७४।१०।२५ मा दो�ो पटक ठे�का सुचना िनका�दा पिन ठे�का नलागेको साथै काया�लयमा जनशि�को पिन किम रहेकेले गदा� राज�व संकलन नभएको भनाई रहेको छ ।

२३.२ राज�व छुटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१)र(२) मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन िनयम, िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाउन स�ने �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले ढंुगा, िगटी, वालुवा उ�खनन् तथा संकलन गरे वापत �ाकृितक �ोत उपयोग कर �लन स�ने �यव�था
वमो�जम आ�थ�क ऐन २०७७ ले तोकेको दरमा ठे�का �यव�थापन गरी कर असुल गरेता पिन पटके िनण�यको आधारमा वोलप� सुचनाको बखत मै ५ �ितशत छुट िदने घोषणा
गरीएकोले ३ ठे�का कवोल अंकको �.१४०९९९६०। को �.७०४९९८। छुट िदएको दे�ख�छ । �यसैगरी �थानीय उ�पादन शु�क एक ठे�का कवोल अंक �.४२००५४७। को
�.२१००२७। पटके िनण�यका आधारमा छुट िदएको दे�ख�छ । कानुनी मापद�ड िवना यसरी छुट िदएको ज�मा �. ९१५०२५। िनयम स�मत दे�खएन । �ाकृितक �ोत उपयोग
कर र �थानीय शु�कबापत �ा� राज�व �ा�ी तथा छुटलाई �यव��थत गन� यस स�ब��ध काय�िवधी तथा मापद�ड बनाई लागु गनु� पद�छ । 

९१५,०२५

२३.३ �ार��भक वातवरिणय प�र�ण �ितवेदन ( IEE) भ�दा वढी प�रमाणको ठे�काः �ार��भक वातवरिणय परी�ण �ितवदेनमा उ�े�खत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन् तथा संकलन
एवं िबि� िवतरण गन� नपाउने �यव�था संझौतामा उ�े�खत छ । यस गाउपा�लकाको कुलुङ खोला घाटबाट २३१३ घनिमटर मा� उ�खनन् एवं िवि� िवतरण गन� स�नेमा
२३५८ घनिमटर संकलन गन� स�ने गरी �.६८६९९८। संझौता गरेको दे�ख�छ । यसरी ४५ घनिमटर अथा�त १५८० घनिफट �ार��भक वातवरिणय प�र�ण �ितवेदन भ�दा
बढी प�रमाणको ठे�का संझौता गरेकोले संझौताको समानुपाितक अंशले ह�न आउने �.१३११०। िनयम स�मत् दे�खएन । �ार��भक वातवरिणय प�र�ण �ितवेदनको पूण� पालना
गरी पया�वरिणय िवषयमा �यान िदई िदगोपनको सुिन��चतता गनु�पद�छ ।

१३,११०
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घनिमटर घन िफट �.

२३५८ ८३२०६ ६८६९९८

२३१३ ८१६२६

४५ १५८० १३११०

२३.४ दो�ो पटक सुचना िनकाली ठे�का �यव�थापनः साव�जािनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(३) क मा सुचना �काशन गदा� तीन भ�दा कम �सलब�दी दरभाउप� पेश
ह�न आएमा वा दरभाउप� पेश नै नभएमा सो स�ब�धमा कुनै कुरा उ�ेख नगरी दो�ो पटक सुचना �काशन गनु� पन�छ र ८४(३) ख मा दो�ो पटक सुचना �काशन गदा� पिन
आव�यक सं�यामा �सलब�दी दरभाउप� पेश ह�न नआएमा पेश ह�न आएको दरभाउप� म�येबाट �वीकृत गन� बाधा नपन� �यव�था छ ।कुलु� खोला घाटको कर समेत �यूनतम
कवोल अंक � ६५४२३०।को सुचना �काशन गरेकोमा २ वटा मा� दरभाउप� परेको र सो दइु वटा म�ये पिन एक वटा र�ा र�न क�ट��सन ए�ड स�लायस� मा� पास भएको र
सोहीले कवोल गरेको मू�य � ६८६९९८।८६ मा संझौता गरेको दे�ख�छ । पुनः दो�ो पटक सुचना िनकाली ठे�का �यव�थापन गरेको दे�खएन । िनयममा उ�े�खत �यव�था
बमो�जम ठे�का �यव�थापन गनु�पद�छ ।

२३.५ अनुगमन मु�यांकनः �ार��भक वातावरण प�र�ण �ितवेदन २०७७ अनुसार ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख रा�नु
पन�, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको नगरअनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गनु�पन� उ�ेख छ।निदज�य पदाथ�को िवि�को लािग वातावरणीय �भाव
मु�यांकन गरी िन��चत प�रमाण तोिक उ�खनन्को �वीकृती िदई ठे�का लगाएको भएतापिन��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच
अिभलेख नराखेको, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको नगरअनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन नगरेको पाइयो। आगमी िदनमा यस स�ब��ध नीित
बनाउन सहज ह�ने गरी उ�खनन भएको प�रमाणको एिकन गन� तथा अनुगमन मु�यांकनलाई �भावकारी वनाउनुपद�छ।

२४ कर ज�मा नगरेको 
मु�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ अनुसार नेपाल िभ� आपुत� ह�ने व�तुको कारोवारमा मू�य अिभवृि� कर ला�े �यव�था रहेको छ । गाउपा�लकाको िमित २०७७।६।५को िनण�य नं.३ अनुसार दह�र बह�र
संकलन गन� �ज�मेवारी पाएको फम�ह�ले ब�दाब�दीको समयमा ढुवानी गन� नपाई भ�डार गरी राखेको �टक �मािणत सामा�ी ढुवानी गदा� िनकासी कर काया�लयबाटै कम�चारी खटाई �ित घनिमटर �.२.५० का दरले
िनकासी शु�क संकलन गरी ढुवानी गन� िदने िनण�य अनुसार ३८००६०। िनकासी शु�क असुल गरेको दे�ख�छ । यसमा ला�े मू�य अिभवृि� कर क�ा गरी ज�मा गनु�पन�मा सो नगरेको �.४८१३० संघीय स��त कोषमा
दा�खला ह�नुपद�छ ।

४८,१३०

२५ राज�व िढलो दा�खला 
यस पा�लका काया�लयले आ��त�रक िनय��णको लािग मलेप फा.नं. ९०४(सािवकफारम नं ११८) अनुसारको १७ कोलम खाता रा�नु पन� �यव�था छ।आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा
२७९१०मा �च�लत कानुन अनुसार नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा
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राज�वको लेखा राखी बैक दा�खला गनु�पन�छ । र�सद िनय��ण खाता मलेप फारम नं ९०४ अनुसार राखी नगदी र�सदको आ�दानी खच� यथाथ�परक ढंगबाट रा�खनुपद�छ । नगदी र�सदबाट उठेको राज�व बैक दा�खला भोली
प�ट नै गरेको दे�खदनै।

२६ कम�चारी �ो�साहन तथा िफ�ड भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठनसंचालन �यव�थापनसेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�नेदफा ८६ (२)

बमो�जम �थानीय सेवाको गठनसंचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई करार तफ� को �ािव�धक
कम�चारीह�लाई शु� तलब �केलको ४० �ितशत रकम को दरलेवािष�क िफ�ड भ�ा � ११८४४३२। भु�ानी िदएको दे�खयो । �ो�साहन वापत तथा िफ�ड भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ।

२७ करारका कम�चारीलाइ रासन भ�ाः 
सािवक सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७४।१।२५ को प�ाअनुसार सेवा करारमा काय�रत �वीकृत दरव�दी िभ�का कम�चारीलाइ शु� तलवपोषाक तथा चाडपव�को रकम मा� िदन िम�ने उ�ेख गरेको छ ।
काया�लयले करार सेवामा काय�रत नगर �हरीलाई शु� तलव �केलका अित�र� दिैनक१५०। को दरले वािष�क � ५०००००।खा�ा�् वापत भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।उ� रकम नगरपा�लकाको िनण�य अनुसार भु�ानी
भएको दे�ख�छ । कानुनी आधार वेगर यसरी भ�ा िदनु िनयमसंगत दे�खएन।

२८ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त िव�ालयह�मा भौितक तथा शैि�क पुवा�धार िवकासका लािग अनुदान िदएको रकमको उपयोिगताको स�ब�धमा �थािनय तहको िश�ा शाखाबाट अनुगमन गनु�पन� र पु�तकालय,

सुचना �िव�ध �योगशाला लगायतका शैि�क पूवा�धार िवकासका ि�याकलापको सामा�जक परी�ण समेत गराउनु पन�छ भ�े उ�ेख भएकोमा पा�लकाले रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त ४ वटा िव�ालयलाई निवन
�िव�ध, १ वटा िव�ालयलाई �सकाइ साम�ी र �स�ाथ� मा िव लाई पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला सामा�ीमा �ित िव�ालय ६ लाखा ५० हजारको दरले � ३९ लाख अनुदान िदएकोमा काय��म काय�िव�ध अनुसार
अनुगमन र सामा�जक परी�ण गराउनु पद�छ ।

२९ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन२०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ।पा�लकाले �वीकृत दरब�दी वेगर पा�लकावाट तलव भ�ा खाने गरी पा�लकािभ� देहायवमो�जम
िव�ालयलाई िनकासा िदई खच� लेखेको दे�ख�छ। पा�लकािभ�का िव�ालयलयको ��वकृत िश�क दरव�दी पुण� �पमा पदपुत� भई िश�कह� काय�रत रहेको अव�थामा समेत वडा तथा नगरपा�लका काया�लयवाट िनण�य
गरी वजेट िविनयोजन तथा रकमा�तर गरी िव�ालयलाई िविभ� िशष�कमा अनुदान िदइएको दे�ख�छ।अनुदान प�चात सामुदाियक िव�ालयको भौितक तथा शैि�क सुधारको स�व�धमा अनुगमन गरी सुधार नभएको
िव�ालयको अनुदान रो�का गन� स�व�धमा अनुगमन तथा मु�यांकन भएको दे�खदनै।पा�लकाले साव�जिनक �ोतको खच�प�चात सोको �ितफलको अ�ययन गरी पुन सोही िशष�कमा अनुदान िनकासा गनु�पन� दे�ख�छ। बजेट
तजु�मा गन� स�ब�धमा य�ता काय��ममा आ�त�रक �ोत बाट �ोत �यव�थापन ह�नेग�र बजेट तजु�मा गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं �यहोरा रकम

४५ िन�ज �ोतका िश�कह�को �थम चौमा�सक िनकासा १४५७९५०

१७० िन�ज �ोतका िश�कह�को दो�ो चौमा�सक िनकासा १०७७२४६

३२५ िन�ज िश�कह�को ते�ो चौमा�सक िनकासा १६८९२६४

ज�मा ४२२४४६०

३० िव�ालयको �वीकृत दरव�दी वािहर करार सेवाः 
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�थानीय सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा �थानीय तहले नगर �हरीसवारी चालकसरसफाई स�ब��धआिद पदमा बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था
गरेको छ । संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध२०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी
तलब भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत भई भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ । �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहरका खेल िश�क तथा �िश�क
लगायतका कम�चारी राखी देहायअनुसार खच� लेखेको छ । �वीकृत दरव�दी िवप�रतको पद �सज�ना गरी खच� लेखेको उ� रकम कानून िवप�रत भएकोले �थानीय सरकारलाई थप �ययभार दे�ख�छ।

िववरण रकम

खेलकुद �िश�कको �पमा च� बहादरु कुवर लाई राखी मा�सक � २००००। को दरले भु�ानी २६००००

खेल िश�कको �पमा िव�म राना लाई रा�ख मा�सक � १५०००।को दरले भु�ानी १९५०००

क�पुयटुर िश�कको �पमा ५ जना लाई रा�ख मासक १५०००।को दरले भु�ानी ९७५०००

�ोत �य� स�ा िश�कको �पमा सोमराज रे�मी लाई रा�ख मा�सक ३७९९०।को दरले भु�ानी ४९३८७०

ज�मा १९२३८७०।

३१ िव�ालयको शौि�क गुण�तर स�ढीकरण एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदानः 
िव�ायलमा शौि�क गुणा�तर सु�ढीकरण एवंम काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान �ा� गन� छनौट भएको िव�ालयलाई �ित िव�ालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान िदने।उ� अनुदानबाट िव�ालयले
पा�पु�तक,स�दभ� सामा�ी तथा लाइ�ेरी, िव�ान �योगशाला िश�ण �सकाईका लािग ICT �याब को लािग खच� गन� सिकने। िव�ालयले उ� सामाि� ख�रद गदा� नमुना मा�यािमक िव�ालय �यव�थापन िनद�िशका,२०७४
को स�ब��धत ख�ड र अनुसुचीमा भएको आधार र �पे�सिफकेसनको प�र�धिभ� रहेर साव�जिनक ख�रद ऐन िनयमावली तथा िव�ालय ख�रद िद�दश�न अनुसारका �ि�याह� पुरा गरी सामा�ी ख�रद गन� ।अनुदान �ा�
िव�ालयले िनधा��रत मापद�ड र �ि�या अनु�प काया��वयन गरे नगरेको िनयिमत�पमा अनुगमन गन� �यव�था िव�ायलय �े� सुधार काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ मा उ�ेख
छ।यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका िव�ालयलाई उ� अनुदान रकम िनकासा गरेकोमा ख�रद �ि�याको पालना गरेको नदे�खएको तथा िनधा��रत मापद�ड र �ि�या अनु�पका अनुगमन मु�यांकन गनु�पन� दे�ख�छ।
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काय��म िव�ालयको नाम रकम

िव�ान �योगशाला जन�योित मा िव ६५००००

पृ��व मा िव ६५००००

अ�णोदय मा िव ६५००००

पु�तकालय बालिवकास मा िव ६५००००

आइ�सटी िक�स बाल शै�िणक मा िव ६५००००

िदपक मा िव ६५००००

रघु मा िव ६५००००

शैि�क गुण�तर अिभवृि� धम� मा िव २०००००

ज�मा ४७५००००

३२ पा�पु�तक अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउदा िव�ाथ� सं�या र पा�पु�तको दरको आधारमा
सु�वातमा ७५ �ितशत तथा भना� प�चात िव�ाथ� सं�या एिकन गरी नपुग २५ �ितशत पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं ३९५ िमित २०७८।०२।
२५ को प�ानुसार आ व २०७७।७८ को शैि�क स� २०७८ अषाढ १ गते दे�ख मा� �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने अनुदान रकम
िनकासाको पि�या अगाडी वढाँउदा चालु आ.व समा� ह�ने भएकोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� भई सं�या एिकन ह�न नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मािन िनशु�क पा�पु�तक वापतको सत
�ितशत अनुदान िव�ालयमा िनकसा िदने प�रप� ह�नु अगाव ैिश�ा शाखाको िट�पणी अनुसार पा�लकाले िनकासा िदएको छ । क�ा ९ र १० मा अ�यायन गन� िव�ाथ�ले २ वटा ऐ��छक िवषय रो�न पाउने र पा�पु�तकको
दर फरक फरक भएकोमा पा�लकाले औसतमा दर कायम ग�र (क�ा ९ � ६४६ र क�ा १० को � ६६०) िदएको िनकासले वा�तिवक खच�लाई नदेखाउने ह�दाँ िव�ालयलाई पा�पु�तक अनुदान िनकासा गदा�
िव�ालयबाट ए��छक िवषय अ�यायन गन� िव�ाथ� सं�या माग गरी सोही पा�पु�तकको मु�य रा�ख िनकासा गनु� पद�छ ।

३३ �यािनटरी �याड 

काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप २.७.१३.२३ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क सेिनटरी �याड �यव�थापनका लािग �ित िव�ाथ� अनुदान अ�तग�त क�ा ६ देखी १२ स�मका
छा�ाह�लाई �ित मिहनावारी वढीमा २ �याकेटका दरले िव�ालयले उपल�ध गराउनु पन� र ख�रद गरेको �यािनटरी �याडको गुण�तरमा असर नपन� गरी सुरि�त रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७७।७८ को लागी
�यािनटरी �याड ख�रदको सुचना २०७७।१२।१४ मा िनकालेको र �सलब�दी ठे�का समा� भई �यािनटरी �याडको आपूित� २०७८।०२।२३ मा गरेको छ ।नगरपा�लकाले २५००० �याकेटलाई ६२.५६ का दरले
१५६४००० को लागत अनुमान तयार गरेकोमा लागत अनुमानको ४०.७९ �ितशत कम रकममा लाइफ केयर सेिनटरी ए�ड �या�क�न उ�ोग ए�ड स�लायस� �ा �ल स�झौता गरेको छ । �यािनटरी �याड िवतरण तथा
�यव�थापन काय�िव�धमा उ�ेख �याडको गुण�तर भए नभएको एिकन ह�न सिकदनै साथै शैि�क स� अ�य पिछ ख�रद गरेको र कोरोनाका कारण िव�ालय ब�द भएको अव�थामा काय�िव�धले तोकेबमो�जम सुरि�त �पमा
�याडको भ�डारण तथा िवतरण काय� चुनौितपूण� दे�ख�छ । काया�लयले ख�रद गदा� िव�ा�थ� सं�या र माग एिकन ग�र समयमै ख�रद गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

३४ कोिभड कोष तफ� ः ४७१,४५५
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पा�लकाले पेश गरे अनुसार आ व २०७७।७८ को अषाढ मसा�त स�मको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�न अनुसार रहेको छः

आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�त स�म �ा� रकम खच� िशष�क २०७८ असार मसा�त स�मको खच�

संघीय स��त संिचत कोषबाट(�कोप कोष बाट खच�) १०००००० राहात िवतरण 0

�देश स��त कोषबाट ६११६१ �वारे��टन हो��ड� से�टर १११९३९४।१७

िनमा�ण �यव�थापन

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको २०००००० आईशोलेसन के�� ४१३६८६

िनमा�ण �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन १९०८८७

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा २३६७६९५

साम�ी ख�रद

अ�य �ोतबाट �ा� ४००००० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ८६११८१

गत वष�को अ�या ४३३५८७९ अ�य शीष�कमा भएको खच� २२५००

बाँक� ११०३७७६

ज�मा ७७९७०४० ज�मा ७७९७०४०

यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�न छनः

· कोरोना कोष तफ�  आ व २०७७।७८ ज�मा खच� � ६६९३२६४।रहेको छ।

· पा�लकाले �थापना गरेको िविभ� �वारे�टीन मा बसेको �य��ह�को खाजा खाना बापत भौ नं २,३,५,६,८,१५ बाट � ५ लाख ७२ हजार खच� गरेको छ। जसमा पा�लकाले �वारे�टीनमा ब�ने �यि�ह�को त�या�क
उपल�ध नगराएको कारण खाजा खाजामा खच� भएको रकम एिकन गन� नसिकएकोले पा�लकाले �वारे�टीनमा बसेको �यि�को त�या�क रा�नु पद�छ।

· पा�लकाले �ज िप कोइराला अ�पतालमा आइसोलेशन वाड� संचालन गदा� � ८३११८१।९२ अनुदान िदएको छ।

· कोरोना भाइरस (कोिभड १९) को सं�मण उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन मापद�ड २०७७ अनुसार जो�खम भ�ा िवतरण गन� दफा ३ बमो�जमको काय� गन�का लािग खिटएको �माण वा खिटएको
�थानमा काय� गरेको �मािणत हा�जर ह�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले भौ नं २०।२०७७।७।३ बाट गत वष�को २०७७ अषाढ मसा�त स�मको जो�खम भ�ा ७५, ५० र २५ �ितशतको दरले यस आ व मा खिटएको �माण वा
खिटएको �थानमा काय� गरेको �मािणत हा�जर िबना �वा��यकम� तथा कम�चारीह�लाई � ४७१४५५।भु�ानी गरेको उिचत दे�खएन ।
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· �वा��य सामाि� ख�रदमा पा�लकाले देहायको भौ नै १५,२२,२८ बाट � १५१५१४५। पटक पटक �पमा सोझै ख�रद ग�र खच� गरेको छ।

· पा�लकाले कोिभड िनय��णको लािग केश अनुस�धान तथा क��ाक खोजप�ताल िटम (CICCT) प�रचालन गन� २०७८ �ावण १ गते दे�ख करारमा ४ जना कम�चारी िनयिु� गरी � ९ लाख ४४ हजार खच� लेखेको
छ।पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार पा�लकामा केश अनुस�धान सं�या २३९९, क�ट�याकमा आएका �यि�ह�को पिहचान सं�या ५१०, समा�य परामश� फलोअफ तथा रेफर सं�या ५१० र नमुना संकन वा �ुत
प�र�ण सं�या ११०५ रहेको छ।

३५ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथा फ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले देहायअनुसार �याद समा� नभएको पे�क� हालस�म
फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पद�छ।

भौ नं पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�, फम� रकम

३ वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ए िव िनमा�ण सेवा ७४८०००

५१६ वडा नं ७ को भवन िनमा�ण हेजल िव�डस� ए�ड स�लायस� �ा �ल १८२५०००

३१२ समपुरक योजनाह� ए िव क�स�ट��सन ८१००००

१५ शैया अ�पताल िनमा�ण राजे�� िववस जे िभ ९९९००००

ज�मा १३३७३०००

३६ परामश� सेवा ख�रदमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

३६.१ परामश� सेवा ख�रदःपा�लकाको काया�लयले यस बष� तिपसलका िड.िप.आर काय�का लािग िविभ� परामश� दातासँग स�झौता गरी देहायअनुसार परामश� खच� लेखेको छ।
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भौ नं कामको िववरण परामश� दाता भु�ानी रकम

९५ मैिदखोला पुल िड िप आर नारायणी ट� े िनङ ए�ड इ��जिनय�रङ ७९६०८५

१७ काया�लय भवन िड िप आर नारायणी ट� े िनङ ए�ड इ��जिनय�रङ ९८६४९०

२४० वडा नं ४,५,७,८ र ९ को िड�जटल �ोफाइल �स�टम जडान फोर जी इ��जिनय�रङ सोलुशन १९३४५६०

३६१ वडा नं ५ काया�लयको माटो परी�ण वे�च माक�  क�स�टटे�ट ३९३२४०

172 इले�टोिन�स ता�लक स�ालन लु��बिन पो�लटे��नक इ���ट�यटु �ा�ल ४९८१९७

175 IEE �ितवेदन तयार ब��दपुर क�स�टे��स �ा �ल ४९६०७०

455 अगा�िनक कृिष खेित �व��न काय��म �रसच� इ���ट�यटु अफ एि�क�चर ए�ड साइ�स �ा�ल ३९९८८८

472 साइ��ल� �जपलाइन रक �लाइिब� अ�ययान िट �लाइ��व� �व��न िनमा�ण योजना २५००००

ज�मा ५७५४५३०

यस स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

३६.२ १७ २०७७-७-१७ परामश�दाताको �ािव�धक मू�यांकनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७१ र १२ मा �मशः परामश�दाताको आ�थ�क ��तावको मू�यांकन पूव� �ािव�धक
��तावको मू�यांकन गन� र उ� मू�यांकनमा पास भएका ��तावदाताह�को मा� आ�थ�क ��ताव खो�नुपन� तथा परामश�दाताको लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान
तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�, गत बष�को न�स�, सोही �कृितको अ�य िनकायले तयार पारेको न�स� आिद कुरालाई कुरालाई आधार मानी लागत अनुमान तयार
पानु�पन� �यव�था छ। नगरपा�लकाले नगरपा�लकाको काया�लय भवनको िड िप आर तयार गन� काय�को लािग नारायणी ट� े िनङ ए�ड इ��जिनयरीङ �ा �ल लाई �.९८६४९०।००
भु�ानी भएकोमा उ� परामश�दाताको ��ताव स�व�धी कागजातमा �ािव�धक मू�यांकन गरी परामश�दाताको छनौट गन� अंकभार उ�ेख गदा� साव�जिनक िनकायले
परामश�दाताको खास कामको अनुभवमा कूल अंकको २५ �ितशतस�म, काय�संपादन गन� त�रका र काय��े�गत शत��ितको �भाव�ाहीतामा कूल अंकको २० दे�ख ३५ �ितशत,

यो�यता र अनुभवमा३० दे�ख ६० �ितशतस�म र �िवध ह�ता�तरण तथा ता�लममा कूल अंकको १० �ितशत स�म अंक िदई �ािव�धक ��तावको मू�यांकन गनु�पन�मा मू�य
अंकभार रहेको परामश�दाताको यो�यता र अनुभव िशष�कमा अंक �दान गदा� ��तावदाताले पेश गरेको मू�य जनशि�को curriculum vitaeमा मा�थ उि��खत यो�यता र अनुभव
िशष�कमा स�व��धत िनकायमा काय� गरेको काय� अनुभव खु�ने �माण वेगर नै नारायणी ट� े िनङ ए�ड इ��जिनयरीङ �ा �ल लाई अ�धकतम अंक िदई मू�यांकन गरेकोले �ािव�धक
मू�यांकन �ि�या नै �ुटीपूण� दे�ख�छ।साथै पा�लकाको नाममा समेत नभएको ज�गामा भवन िनमा�ण गन� भनी िड िप आर गन� नगरसभावाट वजेट िविनयोजन गरी भु�ानी गरेको
रकम अिनयिमत दे�खएको �..

९८६,४९०

३६.३ परामश� सेवाको लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनुमान तयार गदा�
म��ालयले तयार पारेको न�स�, गत बष�को न�स�, सोही �कृितको काय� गन� अ�य िनकायले तयार पारेको न�स�, आिद कुरा लाई आधार मािन लागत अनुमान तयार गनु� पन� उ�ेख
छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत आधार वेगर फम�सँग दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरको कारण लागत अनुमान यथाथ� परक छैन।
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३६.४ सोझै ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७२ र ७० मा बीस लाख �पैया भ�दा कम रकमको परामश� सेवा मौजुदा सुचीमा रहेको परामश�दाताबाट
�ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग गरी ख�रद गन� स�ने र वीस लाख �पैया भ�दा बढीको लागत अनुमान भएका परामश� सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा� गराई आसय प� माग गनु� पन�
उ�ेख छ। काया�लयले पा�लका िभ�का उपरो� योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग २० लाख िभ� पारी लागत अनुमान तयार गरी सोझै ख�रद गरी � ४११०३७५।००
भु�ानी िदएको छ। पा�लका िभ�का योजनाको िड.िप.आर काय�को लािग एउटै �याकेज बनाई �ित�पधा� गराउन स�ने अव�था रहेतापिन पटक पटक सोझै ख�रद काय� गरेको,
पा�लकाले गरेको परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� मा�थ उ�े�खत आधार न�लएको र �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद काय� गरेकोले उ� काय�को लािग भएको भु�ानी
रकम िनयमसंगत दे�खएन।यसमा सुधार गनु�पद�छ।

३६.५ वीमाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमो�जम स�झौता गन� परामश� दाताले स�झौता गरेको तीस िदन िभ� स�झौताको कुल रकम समे�ने गरी साव�जिनक
िनकायलाई िनसत� भु�ानी ह�ने पेशागत दािय�व िवमा (�ोफेशनल �यािव�लटी इ�सोरे�स) पेश गनु� पन� �यव�था िनयमावलीको िनयम ८०(७) मा उ�ेख भएकोमा काया�लयले
परामश�दाताको पेशागत दािय�व िवमा पेश गन� लगाएको छैन । ख�रद कानुनको पालना नगन�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ।

३६.६ डीपीआर काय��वयनः पा�लकाको काय�लयले यस बष� योजनागत खच� िशष�कमा एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण तथा �या�या अनुसार पुजीगत खच� िशष�कमा राखी वजेट
िविनयोजन गनु�पन�मा चालुमा राखी काय��म तयार गरेको छ भने चालुमा राखेकोमा समेत कुन काय��म हो नखुलाइ एकमु� �पमा सेवा तथा परामश� िशष�कमा वजेट राखेको छ।
परामश� सेवाको लािग योजनागत �पमानै बजेट पा�रत नगरी एकमु� परामश� खच� गन� काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ। साथै काय��वयनको सुिन��चतता वेगर नै बजेट खच� गन�
उ�े�य मा� राखी परामश� सेवामा खच� ग�रनु  औिच�य पुण� दे�खदनै

३६.७ वा� परामश�दातावाट कामः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका जनशि�ले गन� नस�ने काय� भएमा मा� परामश�दातावाट काम गराउन सिकने उ�ेख
छ। पा�लकाको काया�लयमा �ािव�धक काय�मा संल� थु�ै जनशि� मौजुदा रहेकोमा सो जनशि�को उपयोग नगरी बा� परामश�दाताबाट ख�रद स�झौता गरी खच� गरेको कारण
सेवा ख�रद काय�मा पा�लका लाई � ४११०३७५। थप �ययभार परेको छ। आफनो जनशि�बाट ह�न स�ने काय�मा बाहय जनशि� �योग ग�रनु ह�दनै

३७ योजना सुची तयार नगरेकोः 
�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (४) गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले योजना बनाउदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गनु� पन� �यव�था छ । स�पुण� आयोजना
तथा योजनाह� एक वष� �पमा �वीकृत गरी काया��वयन गरेको दे�ख�छ भने कितपय आयोजनाह� आ�थ�क वष�मा नसिकएकोमा अक� वष�मा सारी �मागत योजना भनी काया��वयन गरेको पाई�छ । �थानीय�तरको
िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना बनाउने स�दभ�मा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गनु� पन�मा सो गरेको
पाईएन । म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची बनाई िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास तथा काय��म काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

३८ योजना �थािमक�करण तथा काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (३) मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले योजना बनाउदा ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा�, गन� सिकने आ�दानी र रोजगार
ब�ने, लागत सहभािगता जु�ने, �थानीय �ोत साधन र सीपको �योग, समावेशी िवकासमा योगदान, दीगो िवकास र वातावरणीय संर�ण, �थानीय भािषक, सां�कृितक िवकास ज�ता िवषयलाई �ाथिमकता िदनु पन�
�यव�था छ । सो कुरालाई म�यनजर गरी आयोजना �ाथिमकता गरेको पाईएन । कानुनमा भएको �यव�था प�रपालना गरी िदगो िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा सहयोग पु�े आयोजना �ाथिमिककरण गरी काया��वयनमा
�याउनुपद�छ ।
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३९ ठे�का �यव�थापनमा िढलाईः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ (८) (१) (ग)मा ख�रद कारबाहीको समय ता�लका उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार ख�रद योजना बनाई ख�रद कारबाहीको समय ता�लका उ�ेख गरेको दे�खदनै ।
िन�नानुसारको ५० लाख भ�दा माथीको िनमा�ण काय� ख�रद संझौता माघ मिहना पिछ गरेको दे�ख�छ । ख�रद संझौता �थम चौमा�सक िभ�ै स�प� गरी िनमा�ण काय� समय ता�लका अनुसार गनु�पद�छ ।उदाहरणको �पमा
िन�न �ल�खत पचास लाख माथीको ठुला ठे�का �यव�थापनलाई �लन सिक�छ ।

िनमा�ण काय� संझौता िमित �याट सिहत लागत अनुमान संझौता रकम खच� कैिफएत

िभसी ने�बहादरु मोटर माग� िनमा�ण समपुरक २०७७।१।३० १९७२४३१४।७१ १३९९५७३४।०२ १३५१०६३७।५६ ३ पटक �याद थप २०७८ मंिशर मसा�त स�म

िचहान डाँडा मोहो�रया �स�गुफा सडक कालोप�े २०७६।१०।१६ १९५०७७९७।०२ १३०१०६०९।१२ ६४११७४९ २०७८ चै� मसा�त स�म ठे�का �याद थप

१५ शैया अ�पताल २०७८।३।२५ १६९५३५२७२।६१ ११५२०९९६३।२७ ९९९०००० पे�क� खच� मा�

४० समपुरक अनुदानः 
एक हजार न� सय स�री िमटर ल�बाईको िचहान डाँडा �स�गुफा सडक िनमा�णको लािग मु�य अिभवृि� कर समेत लागत अनुमान �. १९५०७७९७।०२ भएको यस काय�को लािग �. १३०१०६०९।१२ कवोल अंकमा
अमर क�ट��सनसँग मा २०७७।३।१ मा काय�स�प� गन� गरी िमित २०७६।१०।१६ मा संझौता भएपिन काय�स�प� नभएको कारण �याद थप िमित २०७८ चै� मसा�तस�म ठे�का �याद थप गरेको दे�ख�छ । यस
स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
Ø समपुरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७५ को दफा ८ मा �थानीय तहले समपुरक अनुदानबाट काया��वयन गन� आयोजना म�यमकालीन खच� संरचनामा समावेश गनु�पन� उ�ेख भएपिन म�यकालीन खच� संरचना
तयार गरी सोमा समावेश गरेको पाईएन ।
Ø काय�स�प� काय�ता�लका WORK SCHEDULE पेश गरी सो अनुसार काय� गरेको दे�खदनै ।
Ø Tack coat with hot bitumin को दर िव�लेषणमा सडक िवभागको न��स अनुसार ०.५ देखी ०.६ केजी स�म १ वग� िमटरमा लगाउनु पन�मा सो भ�दा वढी दर ०.७३ केजी लगाएको मना�सव दे�खएन ।
Ø िपच बाहेकको काम सिकए पिन िन�न िपच लगाएतको मु�य काय� स�प� गन� सकेको दे�खदनै ।
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कामको िववरण �.

वेस १७१५०४०

�ाईम कोट ७७१७७३।४

�ाककोट ७७१७७३।४

ि�िम�स १८००७५०

�सलकोट २५७२५७।८

�टोन एज�ग ४३६७२

आर�स�स २६००००

रड १०६९१२।८

ज�मा ५७२७१७९।४०

मू�य अिभबृि� कर समेत ६४७१७१२।७२

४१ वडा नं ३ काया�लय भवन िनमा�णः

४१.१ ठे�का नं 13/NCB/work/BM/076.77 वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय� गन� ए िव िनमा�ण सेवासंग िमित २०७७।०३।११ मा स�झौता अ��तम िवल समेत
�.१२८७२१६८ भु�ानी भएकोमा यस स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।
काम शु� नह�द ैभे�रयसनः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ६(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण�थलको �यव�था नभई ख�रद काय� शु� गन� नह�ने र िनयम ५१(१) मा
वोलप� तयार गन� र ख�रद स�झौता गन� आव�यक सुचना �ा� गन� वोलप�दाता आफै वा िनजको कम�चारी वा एजे�टलाई आ�नै खच�मा स�भािवत जो�खम�ित आफै उ�रदायी
ह�ने गरी �मण गन� स�ने �यव�था रहेको छ।काया�लयले भवन िनमा�ण काय�को वोलप� सुचना �कासन तथा स�झौता स�मका स�पुण� पि�या पुरा गरी िनमा�ण काय� शु� गरेप�चात
िनमा�ण�थलको �मण नगरेको वा िनमा�ण�थलको सुचना न�लएको कारण भिव�यमा ह�न स�ने स�भािवत जो�खममा वोलप�दातालाई नै �ज�मेवार वनाई काय� गराउनुपन�मा
पा�लकावाट ३ सद�यीय अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन टोलीले योजना िनमा�ण �थलमा ६ फुट मुिनस�म नरम माटो भेिटएकोले पुव� लागत अनुमान तथा ड� इ� िडजाइन
अनुसार काय� गन� स�भव नभएको तथा स�झौता भएको लागत अनुमानमा टायल गेट तथा पानी टंक� ज�ता आव�यक आइटम छुट भएको �ितवेदनको आधारमा स�झौता
रकमको १९.९२ �ितशत अथा�त मु अ कर समेत �.२२२१४२५।५३ को भे�रएसन आदेश नगर काय�पा�लकावाट ��वकृत गरी जारी भएको पाइयो।वोलप�को लागत अनुमान
तयार गनु�पुव� काया�लय तथा वोलप�दाता दवुलेै िनमा�ण�थलको �मण नगरी तथा लागत अनुमान तयार गदा� िवचार पुया�उनुपन� कुरामा �यान निदएको र ठुला एवम् जिटल
�कृतीको िनमा�ण काय�को िडिपआर तथा माटो परी�ण गरेर मा� वोलप� आ�ान गनु�पन�मा सो काय� नगरी वोलप� आ�ान र स�झौता गनु� र काय� �ार�भ नह�द ैभे�रयसन जारी
ह�नुले पा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको दे�ख�छ।
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४१.२ लागत अनुमान यथाथ�परक नभएकोः भवन िनमा�ण काय�मा भे�रएसन जारी प�चात प�रमा�ज�त स�झौता रकम �.१३३७३८२५।०० कायम भएकोमा िनमा�ण काय�को काय�स�प�
तथा अ��तम रिनङ िवलस�म �. १२८७२१६९।०० को काय� ९६.२४ �ितशत मा� काय� भएको र काय�कलयले काय���वकार �ितवेदन तयार गरी अ��तम िवल भु�ानी गरेको
दे�ख�छ। स�झौता रकमभ�दा �.५०१६५६।०० कमको काय�स�प� भएकोले लागत अनुमान तथा भे�रएसन आदेश यथाथ�परक भएको दे�खदनै।

४१.३ पे�क� क�ा नगरी ढीला दा�खलाः काया�लयले भौ नं ३४१।२०७८।०३।१०मा अ��तम िवल वापतको �.४६३३३५९।०० िनमा�ण �यवसायी ए िव िनमा�ण सेवालाई भु�ानी
िदएको दे�ख�छ। िनमा�ण काय�को अ��तम भु�ानी िदँदा मोिवलाईजेशन पे�क� वापत िदएको रकम क�ा गरी वाँिक रकम मा� िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िदनुपन�मा अ��तम
रिनङ िवलस�म क�ा गन� वाँक� पे�क� �.७८००००।०० क�ा नगरी २०७८।०५।१७ गते मा� पे�क� वापतको रकम पा�लकाको खातामा दा�खला गरेकोले साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीको िनयम ११३(६) वमो�जम सयकडा १० �ितशतका दरले �.१४३१७।०० िनमा�ण �यवसायीसंग असुल गरी स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

१४,३१७

४१.४ ड�डीमा वढी भु�ानीः- िनमा�ण काय�को नापी तथा भु�ानी �वीकृत न�स� बमो�जम ह�नुपद�छ। काया�लयले �योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार भवन िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने
िविभ� न साइजको फलामे ड�डीको लािग �या�स, िचयर ,वे� आिदको लािग ५ �ितशत न�स� वमो�जम नै थप गरी दर िव� लेषण गरेको (१.०५ के.जी बराबर १ के.जी) अव�थामा
काय�लयले �थम रिनङ िवलमा २३३ के जी दो�ो रिनङ िवलमा ९० केजी गरी ज�मा ३२३ के जी नापीमा थप गदा� दोहोरो �पमा गणना भइ को �ितकेजी �.९५ का दरले मु अ
कर समेत �.३२८४९ वढी भु�ानी गएको अव�था दे�खयो । उ� रकम असुल गनु�पन� �....

३२,८४९

४१.५ सोही �थानमा पुन अक� �यवसायीवाट काय�ः२६७।०७८।२।१० काया�लय भवन िनमा�णको काय� स�प� नह�द ैसोही सोही �थानमा वडा काया�लय भवनको पछाडी नरम माटोको
कारण पिहरो गई वडा काया�लय भवन जो�खम अव�थामा भएकोले भवनको संर�णको लागी त�कालै �रटेिनङ वाल िनमा�ण गनु�पन� भनी िमित २०७८।०१।१५ मा
काय�पा�लकवाट िनण�य गरी ितन �ित कोटेशनवाट दश�न िनमा�ण सेवासंग स�झौता गरी �४९२३६६।०० भु�ानी भएको दे�ख�छ।काया�लयले िनमा�ण �थल छनौट गदा� उपय�ु
�थानको छनौट गरी एकै �थानको िनमा�ण काय�को एकमु� लागत अनुमान गरी �ित�पधा��मक त�रकावाट गराउनुपद�छ।

४२ 269 २०७८-३-१७ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा नं ४ः 
ड�डीमा वढी भु�ानीः-िनमा�ण काय�को नापी तथा भु�ानी �वीकृत न�स� बमो�जम ह�नुपद�छ। काया�लयले�योग गरेको �वीकृत न�स� अनुसार भवन िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िविभ� नसाइजको फलामे ड�डीको लािग �या�स,

िचयर ,वे� आिदको लािग ५ �ितशत न�स�वमो�जम नै थप गरी दर िव� लेषण गरेको (१.०५ के.जी बराबर १ के.जी) अव�थामा वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा नं ४ को िनमा�ण गन� �दश� क�ट�या��टङसंग स�झौता गरी
दो�ो रिनङ िवल �.३५६६६९७।०० भु�ानी गदा� नापी िकतावमा १४९ के जी थप गरी �ितकेजी ९० को दरले दोहोरो �पमा गणना भइ मु अ कर समेत �.१५१५३।०० वढी भु�ानी गएको अव�था दे�खयो । उ� रकम
असुल गनु�पन� �..

१५,१५३

४३ ख�रदमा ओभरहेड भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान स�व�धी �यव�था ग�रएको छ।सोिह �यव�थाअनुसार काया�लयले लागत अनुमान तयार गरी ख�रद सामा�ी ख�रद गनु�पन�मा
काया�लयले देहायवमो�जम ख�रद काय�को लागत अनुमान दे�ख भु�ानी स�म १५ �ितशत ओभरहेड समावेश गरी भु�ानी गरेकोले मालसामान ख�रदमा भु�ानी भएको ओभरहेड रकम असूल गनु�पन� �

२८२,६४७
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गो भौ नं िमित ख�रदको िववरण भु�ानी रकम ओभरहेड रकम मु अ कर समेत वढी भु�ानी

४।२०७७।०५।११ जाली ख�रद ४९७९०७ ५७५१० ६४९८६

६।२०७७।०५।२४ �मु पाइप ख�रद ५९५९६२ ७७७३४ ८७८३९

�कोप �यव�थापन वाट

२३।२०७७।१२।०२ जाली ख�रद ४९७५५६ ५७३७६ ६४८९८

२२।२०७७।१२।०२ �मु पाइप ख�रद ४९७७६५ ५७४५५ ६४९२४

ज�मा २८२६४७

४४ िवपद ्वयव�थापन तफ�  दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

४४.१ िवपद �यव�थापन कोष –िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ को दफा २३(१) र २३(२) 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 । पा�लकाले
िभमाद नगरपा�लकाको िवपद �यव�थापन कोष स�ालन काय�िवधी २०७५ काया��वयनमा �याएकोछ । गत वष�को मौ�दात �.७९५३७।समेत आ�दानी � ४९१६६४२।गरी �
४२५४३२३। खच� गरी बाँक� बैक ज�मा � ६६२३१९ रहेको दे�ख�छ ।

४४.२ काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा संघीयतफ� को ि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�, ि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 ।नगरपा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा
तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

४४.३ वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष�
२०७७।७८ को िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

४४.४ नगरपा�लकाको िवपद �यव�थापन कोष स�ालन काय�िवधी २०७५ को दफा ११(३) मा कोषको मा�सक �पमा भएको आ�दानी र खच�को िववरण अक� मिहनाको सात गते िभ�
साव�जािनक गनु�पन�, दफा ११(४) मा आ�थ�क वष� समा� भएको िमितले ३ मिहना िभ� सिमितले कोषको वािष�क आय �यायको िववरण समेत खु�ने बािष�क �ितवेदन तयार गरी
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काय�पा�लका माफ� त नगर सभामा पेश गनु�पन� , दफा १२(४) मा काया�लयले क�तीमा वष�को एक पटक कोषको साम�जक र साव�जािनक लेखापरी�णको �यव�था िमलाउने उ�ेख
छ । यस स�ब��ध कुनै पिन काय� गरेको पाईदनै । कानुनको �वय�था पालना गरी कोषको पारदिश�ता अवल�बन गनु�पद�छ ।

४५ कृिष अनुदान तफ�

४५.१ सरकारी अनुदान रकमको िवतरणसदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास गरी
उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ । साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ । यस वष�
संचा�लत केही काय��मह� देहायअनुसार छन।
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भौ नं िववरण रकम

७४ ५० �ितशत अनुदानमा लसुनको िवउ िवतरण १०९५००

९८ ५० �ितशत अनुदानमा आलुको िवउ िवतरण २६७८५६

१४२ कृिष टनेल िवतरण २५४०५२

१७७ कृिष टनेल िवतरण ९५५५०

२०७ �सकेचर करौित िवतरण १४१०५०

२३१ तरकारीको िवउ िवतरण १७९४४०

२५२ मकैको िवउ िवतरण ३११००

२५९ मकैको िवउ िवतरण ६९०००

२७१ तरका�र िवउ िवतरण ७२८५०

३३९ धानको िवउ िवतरण १६२२५०

३४० धानको िवउ िवतरण ४१८२५

३४१ टनेल िवतरण ४१८२५

३४८ टनेल िवतरण ७७३५०

४०५ कागितको िव�वा िवतरण १३०७००

४२२ बा�ा पकेट काय��म खोर सुधार ३४६५३७

४२४ फलफुल िवतरण काय��म १८७७००

४४६ द�ुध िच�यान के�� �थापना गन� अनुदान २५००००

४४८ �वाचे खोर सुधार काय��म २६५५००

४५६ भै�स ख�रद काय��म ३५८६००

४६० बेमौसिम तरका�र खेित काय��म १६३४००
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४८५ �थािनय �वाचेको �यव�थापन ५०३१५०

४८६ खोर सुधार काय��म ४४१०३६

४८८ माछापालन काय��म २९१०२०

४९१ कालो �वाचे अनुदान ९७५००

४९८ थोपा �सचाइ काय��म १००३२

४९९ मौ�रको घार िवतरण ४८८८००

५०३ मौ�रको घार िवतरण २०००००

५०९ बह�बिष�य घास अनुदान २५८६७५

५१२ कुखुरा पालन अनुदान १४२४७५

५१३ बंगुर पालन अनुदान ३७७८९६

५१४ बा�ा पा�लन समुह लाई अनुदान ४०००००

५१६ दधु संकलन �यवसाय �व��न २९३७००

५२० दरौकोट कृिष तथा पशुपालन समुह लाई भु�ानी ७३७२८७

५२१ बा�ा िवतरण ३६००००

५२७ लोकल कुखुरा पकेट १५६१९०

५२८ मकै �सोधन मे�सन ख�रद २४०८००

५२० पकेट काय��म खोर सुधार ७३७३८७

ससत� तफ�

१४२१८० साना �यवसाय कृिष उ�पादन के�� अदवुा पकेट काय��म ८६५५३३

१८५ तरकारी पकेट काय��म ६१७७५१

१८३१८३ बा�ा पकेट काय��म १३०११००
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१७९ सु�तला पकेट काय��म ६४८८८३

ज�मा ८९८२०३३

४५.२
यस स�व�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

(क) अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी
आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ ।अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले
उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ�देश तथा
�थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।

(ख) कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । नगरपा�लकाले कृिष �े� तथा पशु
�े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  नगरपा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन
गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ।

(ग) अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने
अव�था छैन।साथै वा�ाको खोर सुधार काय��म बंगुरको खोर सुधार कुखुराको खोर सुधार काय��म तथा पला��टक टनेल िनमा�ण काय�मा िनमा�ण सामा�ी ख�रदको िवलको
आधारमा अनुदान िवतरण भएको र िनमा�ण काय�को �ािव�धक मु�यांकन नभएकोले अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन

(घ) पा�लकाले एकै �कृतीका अनुदान काय��म िविभ� वडा तथा नगरवाट स�ालन गरेको भएता पनी काय��ममा एक�पता भएको दे�खदनै। लागत सहभािगता तथा अनुदान
भु�ानीका मापद�ड अ�धकांश वडा�तरको �सफा�रसका आधारमा तयार गरी एकै �कारका अनुदान काय��ममा पिन �ित�पधा��मक त�रकावाट ख�रद नगरी उपभो�ाका
िवलका आधारमा अनुदान िदइएको छ।साथै मापद�डमा एक�पता नह� ँदा कुनै वडामा एउटै �कृतीको काय��ममा लागत सहभािगता र कुनै वडामा शत�ितशत अनुदान
िदइएकोले िन��चत मापद�ड तथा काय�िवधी तयार गरी एकमु� �पमा �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गरी समानता कायम ह�ने गरी अनुदान िवतरण गनु�पन� दे�ख�छ।
(ङ) वडा बाट ख�रद ग�र िवतरण गरेको आलु अदवुा तथा अ�य सामा�ीको ख�रद ग�र दा�खला गरेको �माण नगराखेको र िवलको ५० �ितशत रकम काया�लयबाट भु�ानी
गरेको ह� ँदा कृषकको लागत सहभािगता रहेक नरहेको एिकन गन� नसिकएको र ख�रद तथा िवतरण गरेको प�रमाए समेत एिकन ह�न नसकेकोले ख�रद गरेको सामानको �ज��स
दा�खला ह�नुपद�छ।

च) पा�लकाले ससत� तफ� को �धा�म��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना साना �यवसाय कृिष (पकेट ) स�ालन काय��म मा सहभािग ह�न ��ताव आवहानको सुचनामा �ित
पकेट अ�धकतम � ५ लाखमा नब�ने गरी काय��म स�ालन ह�नेछ। भिन सुचना �काशन गरेकोमा पकेट काय��ममा छनोट भएको ६ वटा समुहसँग सुचनामा उ�ेख अ�धकतम
सीमा भ�दा मा�थ रहेर स�झौता गरेको छ।

४५.३ छ) �ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा भु�ानीः ५०९।२०७८।०३।२९ देहायवमो�जम घाँसका िव�वा अनुदानमा िवतरण गरेकोमा �ज�ा दररेट भ�दा वढी दरमा ख�रद गरी भु�ानी
गरेकोले �ज�ा दररेट भ�दा वढी दरमा भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

१२,१०४
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ख�रदको िववरण ख�रदको सं�या �ज�ा दररेट अनुसारको दर ख�रद भएको दर फरक रकम कृषकको योगदान कटाइ विढ भु�ानी भएको रकम

वडहर १३६८ १९।८० ३० १०।२ ६९७६।८

टाँक� ७९५ १२।१० २५ १२।९ ५१२७।७५

ज�मा १२१०४।५५

४५.४ ज) अनुदान िवतरणमा काय�प� र अनुगमन बापत भ�ाः मा�थ उ�े�खत कृिष अनुदान िवतरण काय�त�मबाट अनुदानमा मा� खच� गनु�पन�मा देहायको भौ नं बाट काय�प� बापत र
अनुगमन गरेबापत भ�ा भु�ानी गरेकोले कर क�ी पछीको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ नं नाम �योजन रकम

७४ भावना ढकाल लसुनको िवउ िवतरणमा काय�प� बापत १७००

९८ भावना ढकाल आलुको िवउ िवतरणमा काय�प� बापत १७००

४६० बुि�मान �े� बेमौसिम तरका�र खेित काय��म अनुगमन १७००

बुि�माया �े� बेमौसिम तरका�र खेित काय��म अनुगमन १७००

�ान बहादरु आले बेमौसिम तरका�र खेित काय��म अनुगमन १७००

नारायण शरण ितवारी बेमौसिम तरका�र खेित काय��म अनुगमन १७००

लेखमाया कामी बेमौसिम तरका�र खेित काय��म अनुगमन १७००

ज�मा ११९००

११,९००

४६ हाते कटाई ता�लम स�ालनः 
पा�लकाले भौ नं २३९।२०७७।११।२५ बाट यवुा लि�त �सप ता�लम काय��म अ�तग�त एडभा�स हाते कढाई ता�लम स�ालनको लािग लु��बिन पो�लटे��नकल इ���ट�यटु �ा �ल सँग २५ जना �शा�थ�लाई ६५ िदनको
ता�लम स�ालन गन� � ४९८१९७।३२ (मु अ कर सिहत) स�झौता गरेको छ। ता�लम स�ालन िमित २०७७ पौष ५ दे�ख २०७७ फागुन १३ स�म स�ालन भएको उ�ेख छ। �िश�ा�थ�को हा�ज�र हेदा� २० जना
�िश�ा�थ� ता�लममा सहभािग भएको दे�ख�छ। पा�लकाले �ित िव�ा�थ� लागत का आधारमा ५ जना �िश�ा�थ�को खाजा खच� � १०० का दरले ६५ िदनको � ३२५००। �माण प�को � ७५० को दरले � ३७५० र
�टेशनरीको � ५००० ग�र � ४१२५०। बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

४१,२५०

४७ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार
काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा गोरेटो बाटो िनमा�ण, सडक नाला िनमा�ण, काम लगायतका १० वटा िनमा�णका काय��म स�ालन गरी �. ३० लाख ६४ हजार खच�
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गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

४८ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली२०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै
ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ।तर �थानीय तहले िशलव��द र सोझै गरी िविभ� स�लायस�वाट �.३२४२५५७। औष�ध ख�रद गरेको छ।यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� देहायअनुसार छन्:

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

४९ वढी दरवाट भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� स�व��धत काय�को �वीकृत न�स� तथा �ज�ा दररेटको आधारमा दर िव�लेषण गनु�पन� �यव�था रहेककोमा नगरपा�लकाले
देहायवमो�जम पिहरो प�छाउने काय�को भु�ानी गदा� मे�सनवाट माटो ख�े दर रा�ख भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम स�व��धतवाट असूल गनु�पन� �...

९०२,२७१
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गो भौ
नं

कामको िववरण कामको
प�रमाण

भु�ानी
दर

भु�ानी ह�नुपन�
दर

फरक
दर

मु अ कर सिहत वढी
भु�ानी

भु�ानी पाउने

२१ वडा नं ७ मोटरवाटो सरसफाई ५६१२ ७८ ५२ २६ 164881 �याम िवधान क�ट��सन

२३ वडा नं २मोटरवाटो सरसफाई ४८०२ ७८ ५२ २६ 141083 िव आर क�ट��सन

२८ वडा नं ४ मोटरवाटो सरसफाई ३०७७ ७८ ५२ २६ 90402 �स �स क�ट��सन

३० वडा नं ९ मोटरवाटो सरसफाई ३८०३ ७८ ५२ २६ 111732 िवरे�� क�ट�कसन

३५ वडा नं ३ मोटरवाटो सरसफाई २४७६ ७८ ५२ २६ 72745 आयषु ए�ड अनुष क�ट��सन

३९ वडा नं ५ मोटरवाटो सरसफाई ३२६५ ७८ ५२ २६ 95926 पाटन वारही क�ट�कसन

६४ वडा नं १ मोटरवाटो सरसफाई २७५९ ७८ ५२ २६ 81059 ग�डक� क�ट��सन

१७१ वडा नं ८ मोटरवाटो सरसफाई ४४४२ ७८ ५२ २६ 130506 ए िट सी क�ट��सन

२६८ ऋिषङपाटन वुढाकोट था�ङ भ��याङ
मोटरमाग� योजना

५७१ ७६ २४ १३९३७ मु अ कर समेत �.१५४८५मा उपभो�ाको अश १० �ितशत क�ागरी
असूल गनु�पन�

५२

ज�मा ३०८०७ ९०२२७१

५० जिटल �कृतीका काय� उपभो�ा सिमतीवाट गराएकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� तथा कुनै पिन िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट�या�टरवाट गराउन निम�ने �यव�था रहेको छ।
�य�तै ९७(५) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायवाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, रोलर, डोजर, �ेडर िवटुिमन िड��ट� �यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेिभ मे�सनह� �योग गन� सिकने छैन भ�े
�यव�था रहेकोमा काया�लयले देहायवमो�जम िविभ� जिटल �कृतीका काय�ह� समेत उपभो�ा सिमती गठन गरी िनमा�ण काय� गरेको दे�ख�छ।उपभो�ा सिमतीवाट गरेको काय�मा िनमा�ण सामा�ी दे�ख सम� िनमा�ण काय�को
गुण�तर परी�ण नगरेको र उपभो�ा सिमतीलाई िनमा�णप�चात उ�रदायी वनाउन समेत केिह संय�� �थापना नगरी यस �कारका काय� गराउनु उिचत दे�खदनै।य�तो काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।केही उदाहरण िन�न छन।
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गो भौ नं योजनाको नाम

भु�ानी रकम

१७५ वाँसधारी उकोलो �गतीटोल दे�ख धम� मा िव टोल कालोप� योजना ९९२९२४

२४६ आद�शटोल िवचवाटो कालोप�े योजना ८१९१६७

१९४ �गतीटोल ख मोटरमाग� कालोप�े योजना ५३४५१३

२०० शुभटोल माग� क कालोप�े िनमा�ण योजना १६३७०८९

३२२ समावेशीटोल दे�ख शा��तनगर िन�कने िढक स�मको वाटो कालोप�े योजना ७५८६७६

५४१ शुभमाग� कालोप�े योजना िनमा�ण ७८४३००

ज�मा ५५२६६६९

५१ उपभो�ाा सिमतीले िनमा�ण �यवसायीमाफ� त काय�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� तथा कुनै पिन िनमा�ण �यवसायी वा सव क�ट�या�टरवाट गराउन निम�ने �यव�था रहेको छ।
पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा उपभो�ा सिमतीमाफ� त िनमा�ण गरेका अ�धकांश योजनामा िनमा�ण �यवसायीको िवल संल� गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ।पा�लकाले रोजगारी �सज�ना ह�ने �ममुलक �कृतीका काय� मा�
उपभो�ा सिमतीमाफ� त गरी वाँक� काय� �ित�पधा��मक त�रकाले वोलप�माफ� त गराउनुपन�मा सो नगरी उपभो�ा सिमती गठन गरी िनमा�ण �यावसायीको िवल संल� गरी भु�ानी िदएको दे�ख�छ।केिह उदाहरण िन�नानुसार
रहेका छन।
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भौ नं योजनाको ना िनमा�ण�यवसायी काया�लयवाटभु�ानी रकम

१०० गु�ङ गाउँदे�ख �रपह�द ैह�रनास जो�ने सडक िव आर क�ट��सन �ा�ल ९७५००

११८ गु�ङ गाउँदे�ख �रपह�द ैह�रनास जो�ने सडक िव आर क�ट��सन �ा�ल ९३४६९

११७ ��सेदी मोटरवाटोिनमा�ण योजना जयर�न क�ट��सन�ा �ल १४०३८५

१३४ लोक�डाँडा नयाँसडकमोटरवाटो िनमा�ण योजना िव आर क�ट��सन �ा�ल ६२४६०

१३८ शा��त मोटरमाग�योजना �ुवल�मीक�ट� �सन १२८८०६

१४२ आमा ढाला ठोकेनयाँट� याक िनमा�ण योजना एल िड एसकट��सन २३०५५०

१४८ �यानभ��याङ याद�मोटरमाग� िनमा�ण योजना िव आर क�ट��सन �ा�ल ४३८७५०

१५३ वेलडाँडा लाहाला�रघुखोला नयाँ ट�याक िनमा�ण योजना आयषु ए�ड अनुसक�ट��सन १९५०००

१७३ आधामारा कृिषमोटरमाग� िनमा�ण योजना एल िड एसकट��सन १९३३६५

१७४ छापडाँडा सडक नयाँट� याक एल िड एसकट��सन ९७५००

३३४ िचहानपानी जौपानीमोटरमाग� िनमा�ण योजना �ुवल�मीक�ट� �सन ३९००००

३३३ जौपानी िभ�ी माग��तरो�ती �ुवल�मीक�ट� �सन ३९००००

३३९ अच�लेदेखी लामवोटस�ममोटरमाग� िनमा�ण योजना आयषु ए�ड अनुसक�ट��सन २४३७५०

४१७ जौपानी शेरावेशीमोटरमाग� िनमा�ण योजना �ुवल�मीक�ट� �सन ७८००००

५२ �ाककोटमा वढी भु�ानीः 
भौितक पुवा�धार तथा यातायात म��ालय अ�तग�तको सडक िवभागले जारी गरेको सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को �ट�डड� �पेिशिफकेशन २०७३ को पेज नं २१६ को टेवल नं १३.१० मा �र�स�ल� र �यिच� ग�रने
पुरानो िवटुिमनस सडकमा �ित बग� िमटर ०.४० दे�ख ०.६० �लटर र नया सडकमा �ाइम कोट ग�रएको �े�फलमा �ितवग� िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर �ाककोट ला�े उ�ेख गरेको छ। यस नगरपालका अ�तग�त
उपभो�ा सिमित माफ� त स�झौता भई िनमा�ण काय� गराएको नयाँ सडकको कालोप�े गन� काय�का लािग िवटुिमन तथा �ाइम कोट �योग गरेको �ित वग� मी �े�फलमा १ �लटर स�म �ाक कोट खच� ले�ख भु�ानी गन� गरेको
पाइयो। सडक िवभागको उपरो� न�स� अनुसार िवटुिमनस तथा �ाइमकोट खपतको ५० दे�ख ६० �ितशत मा� �ाककोटको खच� ला�े र सोही बमो�जम मा� खच� ले�नु पन� उ�ेख भएकोले तप�सलका कालोप�े
सडकमा न�स� भ�दा बढी �ाककोटको खच� ले�दा � १२९४९७।०० बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमित बाट असुल ह�नुपन� �....

१२९,४९७
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गो भौ
नं

योजनाको नाम �ाककोट
िदएको (�लटर)

�ाक कोट िदनु पन�
(�लटर) (६० �ितशत)

�ाक कोट वढी
�लएको �लटर

�ाककोट को दर �ित
�लटर (मुअकर समेत)

उपभो�ाको अंशप�चात बढी
भु�ानी (६० �ितशत)

�ाइम कोटमा लागेको
िवटुिमन (�लटर)

१७५ वाँसधारी उकोलो �गतीटोल दे�ख धम� मा िव
टोल कालोप� योजना

५८७ ५८७ ३५२ २३५ १०२ १४३८२

२४६ आद�शटोल िवचवाटो कालोप�े योजना ८४१ ८४१ ५०४ ३३७ १०२ २०६२४

१९४ �गतीटोल ख मोटरमाग� ७५८ ७५८ ४५४ ३०४ १०२ १८६०४

२०० शुभटोल माग� क िनमा�ण योजना १५६७ १५६७ ९४० ६२७ १०२ ३८३७२

३२२ समावेशीटोल दे�ख शा��तनगर िन�कने िढक
स�मको वाटो िनमा�ण योजना

६६४ ६६४ ३९८ २६६ १०२ १६२७९

५४१ शुभमाग� योजना िनमा�ण ८६७ ८६७ ५२० ३४७ १०२ २१२३६

ज�मा ५२८४ ५२८४ ३१६८ २११६ १०२ १२९४९७

५३ ननफाइलरः 
मु�य अिभवृि� कर ऐन,2052 को दफा 14(1) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िब�� गदा� �ापकलाइ कर िबजक िदनुपन� �यव�था छ ।उ� कर िवजकबाट Taxable VAT Sales को अशं ख�रदमा ितरेको मु.अ.कर
घटाइ 25 िदनिभ� स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।तोिकएको समयमा आपुित�कता�ले मु�य अिभवृि� कर दा�खला गनु�पन�मा िनमा�ण �यवसायीको IRD Portal मा PAN Search गदा� सेवा�दायक देहायका
स�थाह� लामो समयदे�ख न�फाइलर दे�खएको छ ।न�फाइलरलाइ मु�य अिभवृि� कर भु�ानी ह�ने समयमा दा�खला नह�ने ��थितले कर राज�वमा असर पन� दे�खंदा िन�न�ल�खत िनमा�ण �यवसायीबाट मु.अ.कर
समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

भौ नं योजना िनमा�ण�यवायी िवजक नं िवजक रकम मु अ कर रकम

११७ �ल��ल�कोटमोटरमाग� िनमा�ण योजना एल िड एस क�ट��सन�ा �ल १६ २५०७०० २८८४१

२६५ धेजाद� खानेपानीमोटरमाग� िनमा�ण योजना �ुवल�मीक�ट� �सन �ा �ल ३० ६०७२३० ६९८५८

ज�मा ९८६९९

९८,६९९

५४ 248 २०७८-१-१९ उपभो�ा सिमतीको अंश कम भएकोः 
िभमाद नगरपा�लकाको उपभो�ा सिमती गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी काय�िवधीको दफा ७(३) वमो�जम किट� ग�रने योजनाको हकमा लागत सहभािगताको ढाँचा र अनुपात २० �ितशत अिनवाय� रहने र
अ�य काय�मा लागत सहभािगता �यनुतम १० �ितशत रहने �यव�था भएकोमा काया�लयले ऋिषङपाटन लदन आमडाँडा मोटरवाटो िनमा�ण काय�मा �.३५९०८०।०० को किट�को काम र वाँक� �. २०४४९५।०० अ�य

३३,६९०
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काम गरी ज�मा �. ५६३५७५।०० को काय�स�प� गरेकोमा उपभो�ाको अंश १०.४ �ितशत वापत �.५८५७५।०० क�ा गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ।पा�लकाले वनाएको काय�िवधीअनुसार किट�को अंशको २०
�ितशत वापत �.७१८१६।०० र वाँक� अ�य कामको १० �ितशत �.२०४५०।०० गरी ज�मा �.९२२६५।०० क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�मा �.५८५७५।०० मा� क�ा गरी भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम
�.३३६९०।०० स�व��धत उपभो�ा सिमतीवाट असूल गनु�पन� �

५५ �थानीय पुवा�धार िवकास साझेदारीतफ� ः 
यस काय��म अ�तग�त � ७१४००००। अ��तयारी �ा� गरी � ६८३३८६१। खच� गरेकोछ । यसमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन् ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को िनयम ९७ (९) उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, रोर, डोजर, �ेडर िवटुिमन िड�ट� ी�यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेभी
मेशीनह� �योग गन� सिकने छैन । तर, लागत अनुमान तयार गदा�को समयका हेभी मेशीन �योग गनु� पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा गाउँपा�लकाबाट सहमित
�लई �य�ता मेशीन �योग गन� सिकनेछ । िनयम ९७को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सबक��ा�टरबाट गराउन सिकने छैन
भ�े �यव�था छ । उ�रदि�ण मोटर माग� छ�दी वारही म��दर दे�ख �सगार भ��या� ख�ड �तरबृि� तथा फाँचेथर कोटथर पय�टिकय पैदलमाग� िनमा�ण काय� वडा नं २ को लािग �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय��मबाट �.१५०००००। िविनयोजन भएकोमा � १३९२२००। खच� गरेको छ । उ� काय�गदा� कडा च�ान कटान, कडा माटो र नरम माटो का�ने ख�े कामको लािग हेभी मेिशन �योग गरेको दे�ख�छ । काय�को लािग
ग�डक� क�ट��सनसँग सिमितले संझौता गरी �याकुलोडर मेिशन�ारा बाटो िनमा�ण गन� काम गरेको दे�ख�छ । �यसै गरी लोकता���क मोटर माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट काम गरी �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय��मबाट �. १००००००। िविनयोजन भएकोमा � ९७५०००। र गाउपा�लकाबाट �.१७३३०८ गरी ज�मा �. १६५७५००। खच� गरेको दे�ख�छ ।सो काय� गन�को लािग �जते�� क�ट��सन ए�ड स�लायस� �ा �ल सँग
बाटो ख�े काम संझौता गरी गरेको दे�ख�छ ।जिटल �कृतीको काय� भिन स�ब��धत �ािवधीकको �सफा�रस र गाऊपा�लकाको सहमित �लएको नपाईएकोले काय� िनयम स�मत दे�खएन । िनयमको पालना गरी उपभो�ा
सिमतीबाट िनमा�ण काय� ग�रनुपद�छ ।
सोही िनयमवालीको िनयम ९७ (१२) बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ गाउँपा�लकाले सोको 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 भएकोमा हाल स�म कुनैपिन योजना ह�ता�तरण भएको छैन ।िनयमको पालना गरी योजना ह�ता�तरण गरी योजनाको िदगोपनको सुिन��चता गनु�पद�छ ।

५६ 484 २०७८-३-२४ उपभो�ाको अंश क�ी नगरी वढी भु�ानीः 
िभमाद नगरपा�लकाको उपभो�ा सिमती गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी काय�िवधीको दफा ७(३) वमो�जम किट� ग�रने योजनाको हकमा लागत सहभािगताको ढाँचा र अनुपात २० �ितशत अिनवाय� रहने र
अ�य काय�मा लागत सहभािगता �यनुतम १० �ितशत रहने �यव�था भएकोमा काया�लयले वडा नं १ को सडक तथा भौितक पुवा�धार िनमा�ण तथा मम�त स�भार योजना उपभो�ा सिमतीलाई किट�को काम मा� गरी
�.२९८१८८।०० को मु�यांकन गरेकोमाउपभो�ाक अंश १०.०१ �ितशत �. ३००४४।०० मा� क�ी गरी भु�ानी गरेकोले नपुग �.२९५९४।०० असूल गरी स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

२९,५९४

५७ पु�जँगतवाट चालु खच�ः 
एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण र �या�या २०७४ मा पँु�जगत िशष�कमा िविनयो�जत वजेटवाट चालु खच� गन� नपाउने उ�ेख छ पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा भौ नं २७५ वाट वडा नं ३ मा कृिष ता�लम तथा कृिष
सामा�ी िवतरण काय��म वापतको खच� जलौदी उ�मिशल कृषक समुहलाई भु�ानी गरी �.१०००००।०० खच� लेखेको र भौ नं ४९२ वाट वडा नं ७ को कला पाठशालालाई उपभो�ा सिमती गठन गरी एस के साउ�ड
लाइट ए�ड �य�ुजक �टोरवाट वा�यवाधनका सामा�ी ख�रद गरी २९९६००।०० खच� लेखेको छ।यसरी चालु �कृतीको खच� पँु�जगत वजेटमा समावेश गरी वजेट खच� ले�नु िनयमसंगत नदे�खएको �....

३९९,६००

५८ जाली तथा �मुपाइपको �योग नखुलेकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,2076 को दफा 28 अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामानको सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गरी अिभलेख
रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले देहायवमो�जम ख�रद गरेको जाली तथा �मु पाइप नगर �मुखको तोक आदेश तथा िविभ� िवप�का समयमा िवतरण भएको भनी �ज�सी शाखावाट िववरण �ा� भएकोमा उ� जाली
तथा �मु पाइप स�व��धत �थानमा �योग भए नभएको एिकन गन� सिकएन।पा�लकावाट ह�तारण भएका जा�लको िववरण परी�ण गदा� िविभ� उपभो�ा सिमतीवाट िनमा�ण काय� भई भु�ानी भएका योजनामा समेत जाली
तथा �मु पाइप ह�ता�तरण भएको दे�ख�छ।यसरी उपभो�ा सिमतीलाई समा�ी उपल�ध गराउँदा दोहोरो गणना समेत ह�न स�ने भएकोले उ� जाली तथा �मु पाइप कहाँ �योग भएको हो र सोको �योग भएको
सुिन��चतता ह�ने गरी जडान भएको नािप िकताव र �ािव�धक मु�यांकन पेश गनु�पन� �...

२,१९३,६०२
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भौ नं िववरण रकम

४ १४२ थान जाली ख�रद 2:1:1 को ४९७९०७

६ 45 cm १२ वटा 60 cmका ८ वटा र 90 cmका ६ वटा गरी कुल २६ वटा �मु पाइप ५९५९६२

२२ �कोपतफ� 45 cm का २० वटा 60 cmका ८ वटा गरी कुल २८ वटा �मु पाइप ४९७७६५

२३ �कोपतफ� १२९ जाली ख�रद 2:1:1 को ४९७५५६

५३० मदनआ�ीत मोटरमाग� िनमा�ण उपभो�ा सिमती ३० थान जाली ख�रदको भु�ानी १०४४१२

२१९३६०२

५९ काया�लयको काम उपभो�ा सिमतीवाटः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ कोदफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ताआयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १२ मा उपभो�ा सिमितमाफ� तगराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ।काया�लयले जन�योती �या�पसको सभाहल छाना मम�त
गन� भौ नं ३७२ वाट �.५१८६४२।०० र सोही �या�पसको �शासिनक भवनको ट� � िनमा�ण गन� छु�ा छु�ै उपभो�ा सिमती गठन गरी �.१४६२५००।०० गरी ज�मा �.१९८११४२।०० भु�ानी िदएको दे�ख�छ। �यसै
गरी भौ नं ५१० वाट वडा नं ९ को �याव कोठा वडा सभाहल तथा काय�लय प�रसर िनमा�ण गरी �.९२५२०३।०० उपभो�ा सिमतीलाई भु�ानी िदइएको छ।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र
िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�माह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन� काय�ह� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही
समुदायमाफ� तकाय� गराउनु अिनयिमत दे�खएको �....

२,९०६,३४५

६० मृ�य ुप�चातको वकै िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाउने �य��को मृ�यू भएका उ� लाभ�ाहीलाई भ�ा पाउने सुचीवाट हटाई मृ�यू भएको िदनदेखी भ�ा िदन रो�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले
�थम चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� देहायका �य��को मृ�यूप�चात पिन भ�ा िनकासा गरेकोले उ� सामा�जक सुर�ा भ�ा असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �...

�स नं लाभ�ाहीको �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं मृ�यू िमित वढी वुझेको रकम वढी वुझेको चौमा�सक

१ �ये� नाग�रक सेती आले २ ०७७।०६।०२ ५८०० �थम चौमा�सक

२ �ये� नाग�रक नहल�संह थापा २ ०७७।०७।०२ २८०० �थम चौमा�सक

३ �ये� नाग�रक मन व िवक ६ २०७८।०२।३० ३००० ते�ो चौमा�सक

ज�मा ११६००

११,६००

६१ िन���य खाताः ६७१,५४६
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सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ अनसुसूिच ७ को बंुदा न ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले यस �कारका िववरण खाताह� म�य िन���य खाताको
िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� के���य प��करण िबभागलाइ िदनुपन� साथै अनुसुची ८ को बंुदा न १० मा ब�कले िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� स�ब��धत �थानीय तहलाइ िदनुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले ५ वटा वकै माफ� त सामा�जक सुर�ा िवतरण गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा िन�कृय खाताको िववरण माग गदा� एन एम िव वकैमा ५ जना लाभ�ाहीले एक आ�थ�क वष�स�म पनी सुर�ा भ�ा
वापतको रकम निनकालेका र उ� खातामा �.९८४००।०० रहेको तथा मुि�नाथ िवकास वकैमा ७४६ खाता िन�कृय रहेको र उ� खातामा �.५७३१४६।०० रकमको खाता िन���य रहेको वकैवाट �मािणत िववरण
पा�लकामा �ा� भएको छ।उि��खत िन���य खाताका लाभ�ाहीह�म�ये वा�तिवक लाभ�ािहह� स�व�धमा स�व��धत वडाबाट एिकन गरी नभएको अव�थामा खातामा िन���य रहेको रकम असूल गरी संघीय संिचत
कोषमा दा�खला गनु�पन� �....

६२ सं�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��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� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको
हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । वाँक� वे�ज ुसमेत फ��ट गर� संपर��णको ला�ग पेश गनु�पद�छ । हालस�मको कुल वे�जकुो
ि�थ�त देहायअनसुार छः

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू यो वष�को बे�जू (D) संपरी�णबाट कायम बे�जू
(E)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(C=A-B) (F=C+D+E)

9048 9005 43 10571 0 10614

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ
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बे�जुको दफा नं, आ.ब. बे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको �यहोरा रकम �.

१६, (075.76) मापद�ड तयार नगर� आ�थ�क सहायता भ�ुानी ग�रएको �नयम स�मत नदेिखएको लेखा स�म�तको र आठ� नगरसभाको �नण�यबाट �नय�मत ग�रएको 598700

36.1, (075.76) पा�लकालाई आव�यक औषधी खुला ��त�पधा � नगर� �.12,81,308।– औष�ध ख�रद गरेको �नयम संगत नदेिखएको लेखा स�म�तको र आठ� नगरसभाको �नण�यबाट �नय�मत ग�रएको 1281308

6, (076.77) �व�भ� न ६ पदमा १० जना करार �नय�ुी गर� वष�भ�रमा �.22,62,330।– भ�ुानी भएको अ�नय�मत देिखएको लेखा स�म�तको र आठ� नगरसभाको �नण�यबाट �नय�मत ग�रएको 2262330

9, (076.77) पदा�धकार�ह�लाई इ�धनको सु�वधा ९ म�हनाको मा� भ�ुानी गनु�पन�मा १२ म�हनाकै भ�ुानी भएको असुल गनु�पन� बे�जु रकम पदा�धकार�ह�को �नय�मत सु�वधाबाट कि� गर� ब�क

दािखला ग�रएको

84000

२२, (076.77) भ�ुानीको �ममा नगरपा�लकाले म ुअकर रकम 50% क�ा गर� स�बि�धत राज�व िशष�कमा दािखला गरेकोले बा ँक � हनु आउने �.6,02,549।05 को

म ुअकरदेहायका फम�ले कानूनी �यव�था अनुसार �ववरण नबुझाएकोले कर समायोजनको �माण पेश हनुुपन� �.

भ�ुानी पाउनेको नाम मु.अ.कर रकम �.

अमर क����सन 731164.5

एस आर �नमा �ण सेवा ए�ड स�लायस� 473933.6

ज�मा 1205098.1

स�बि�धत आ�त�रक राज�व काया �लयको म ुअकर समायोजन प�

पेश भएको

1205098.1

25, (076.77) बढ� भ�ुानी भएकोले रकम असुल गर� नगरपा�लकाको संिचतकोष खातामा दािखला गनु�पन� �. बे�जु रकम ब�क दािखला 1500

29

(076.77)

दोहोरो म ुअकर भ�ुानी: मु.अ.कर. �.3255।– थपी भ�ुानी �दएकोले सो बढ� भ�ुानी �दएकोले सो बढ� भ�ुानी रकम असुल गनु�पन� �. बे�जु रकम ब�क दािखला 3255

30

(076.77)

म ु.अ.कर भ�ुानीः- �नमा �ण सामा�� ख�रद गदा � उपभो�ाले िज�ला दररेट भ�दा कम दरको म ुअकर �वजक पेश गर� बढ� भ�ुानी लगेको रकम स�म�तबाट असुल

हनुुपन� �.

�नमा �ण काय�को �ववरण उ.भो. लाई बढ� भ�ुानी म ुअकर �मदान अंश

प�छ

जन�योती मा.�व. नया ँ घेराबार �समे�टमा 1866।-

धम� मा.�व. �समे�टमा 3404।-

�हमालय मा.�व. �समे�टमा 4405।-

बुचाखानी मा.�व. इ�ामा 6323।-

ज�मा 15,998।-

बे�जु रकम ब�क दािखला 15998

34

(076.77)

नगरपा�लकामा 14 वटा मा �व लाई र 29 वटा आ �व लाई ज�मा �. 5,00,000।– लेखा�पर�णको ला�ग �नकासा �दइएकोमा लेखाप�र�ण ��तवेदन पेश

नभएकोले लेखाप�र�ण ��तवेदन पेश गनु�पन� , �.

लेखा प�र�ण ��तवेदन �ा� त भएको 500000

37

(076.77)

सामािजक सुर�ा तफ�  बढ� �नकासाः-

जे� ठ नाग�रक यम बहादरु बंिशलाई सामािजक सुर�ा भ�ाको रकम बढ� �नकासा भएको �.

बे�जु रकम ब�� दािखला 8000

44

(076.77)

सोझै ख�रदः- पा�लकाले यो बष� �व�भ� न �म�तमा �. 5 लाख नब�ने गर� प ुँ िजगत िशष�कको फ�न�चर तथा �फ�चस�मा �. 12,16,000।– र काया �लय सामानमा �.

17,68,000।– गर� �. 29,84,000।– को सामान ख�रद गदा � ��त�पधा ��मक �व�ध नअपनाएको सोझै ख�रद गरेको अ�नय�मत देिखएको �.

लेखा स�म�तको र आठ� नगरसभाको �नण�यबाट �नय�मत ग�रएको 2984000

24

(076.77)

उपभो�ा स�म�तलाई ख�रदमा म ु.अ.कर स�हत रकम भ�ुानी �दनेगर� लागत अनुमान गर� सोह� बमोिजम काय� स�प� न भई भ�ुानी �दएकोमा �बलमा समावेश

भएको भ�दा बढ� भ�ुानी भएको म ु.अ.कर असुल गर� संिचत कोष दािखला गनु�पन� �.

बे�जु रकम ब�क दािखला 61062.78
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काय��म घट� म ु.अ.कर रकम �

कटनछाप मोटरमाग� प�ी नाला �नमा �ण तथा बाटो �व�तार योजना वडा नं.9 5600.45

डु���वा ँरा कथद� नया ँ �याक �नमा �ण योजना वडा नं. ४ 1680.51

छाल ु� मोटरमाग� नया ँ �याक वडा नं. 1 2131.59

टुकमरा� ढापखोला मोटरमाग� नया ँ �याक �नरमाण उ.स. वडा नं. 8 4995.51

रातामाटा कँुढाल� नया ँ �याक उ.स. वडा नं. 1 3314.3

�भम मसरडा ँडा मोटरमाग� उ.स. वडा नं. 7 5781.57

स�धी खोला हुँदै मै �दखोला मोटरमाग� योजना वडा नं. 2 8513.16

माझकोट लोकताि��क मोटरमाग� उ.स. वडा नं. 3 2288.23

बोमा भा�न�वर नया ँ �याक �नमा �ण योजना उ.स. वडा नं. १ 5418.04

मैद� मोटरमाग� �नमा �ण योजना वडा नं. 4 2487.27

द�ुसाद� फा ँट मोटरमाग� नया ँ �याक �नमा �ण योजना वडा नं. ५ 9224.84

�भम देउराल� मोटरमाग� उ.स. स�म�त वडा नं. 7 9627.31

ज�मा 61062.78

9005251.88


