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दूर$%& (Vision) 
 

जवाफदे'हता, पारदिश.ता र /न1ा ूव3.न गन5 'व6सनीय संःथा ह'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग(त*य (Mission) 
 

देशमा ःवत?ऽ एवं गणुःतरDय लेखापरDGण सेवा ूदान गन5 । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 
 
मू-य मा(यता (Core Values) 
 
ःवत?ऽता (Independence) 

/न1ा (Integrity) 

पारदिश.ता (Transparency) 

जवाफदे'हता (Accountability) 

Hयावसा'यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर)*कको भनाइ 

नेपालको सं*वधानको धारा २४१ मा संघ, ूदेश र ःथानीय तहका सबै सरकार> 
काया?लयको लेखा कानून बमोिजम DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता, ूभावकाHरता र औिचKय 
समेतको *वचार गर> महालेखापर>Fकबाट लेखापर>Fण हनुे Eयवःथा छ । लेखापर>Fण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर>Fकले ूKयेक ःथानीय तहको लेखापर>Fण सWपX गर> 
अलग अलग ूDतवेदन जार> गन? सZने Eयवःथा छ । सोह> Eयवःथाबमोिजम ःथानीय तहको 
207७/7८ को आDथ?क कारोबारको लेखापर>Fण सWपX गर> यो ूDतवेदन जार> गHरएको छ। 

ःथानीय तहको लेखापर>Fण नेपालको सं*वधान, लेखापर>Fण ऐन, सरकार> लेखापर>Fण 
मानद^ड, *व`ीय लेखापर>Fण माग?दश?न, ःथानीय तह लेखापर>Fण Dनदa िशका, महालेखापर>Fकको 
वा*ष?क लेखापर>Fण योजना र ःथानीय तहसँग सWबिdधत ऐन, Dनयमको आधारमा सWपX गHरएको 
छ । लेखापर>Fणको ूमखु उfेँयहhमा *व`ीय *ववरणको शiुता, ूचDलत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजु?मा एवं काय?बम 
काया?dवयन, खHरद kयवःथापन, साव?जDनक सWपि`को संरFण र उपयोग, िजWमेवार>, जवाफदे*हता एवं पारदिश?ता र सेवा ूवाहको 
अवःथा मूlयाmन गनु? रहेको  छ । Kयसैगर> ॐोत साधनको ूाDo र पHरचालन सWबdधमा DनयDमतता, DमतEय*यता, काय?दFता र 
ूभावकाHरता भए नभएको *वpषेण गर> *व`ीय Eयवःथापनमा सधुारका लाDग सझुाव ूदान गर> सशुासन ूवi?नमा टेवा पrु याउन ु
लेखापर>Fणको उfेँय रहेको छ । आDथ?क वष? २०७७/७८ को लेखापर>Fण सWपX भएपsात जार> गHरएको ूारिWभक Dूतवेदन उपर ूाo 
Dूत*बयाका *वषयहh Dमलान गर> कायम रहेका Eयहोरा समावेश गरेर राय स*हतको अिdतम Dूतवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर>Fणबाट देिखएका Eयहोराहv मूलत: आdतHरक आय र राजःव बाँडफाँटको ूFेपण यथाथ?परक नरहेको, आdतHरक 
आय ॐोत Eयवःथापनमा ःपw कानूनी Eयवःथा नभएको, आय सmलन dयून रहेको, पया?o आधार बेगर राजःव छुट xदएको, बZयौता 
असलु>मा ूभावकाHरता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब^डा बजेट राखेको, खच? पsात बजेट तथा काय?बम संशोधन गर> 
अनमुोदन गनa गरेको, वषा?dतमा बढ> खच? गरेको, खHरद काननु *वपर>त खHरद गरेको, अKयDधक ूशासDनक खच? गरेको, बचत अनदुान 
*फता? नगरेको, अनKुपादक तथा *वतरणमखुी खच?को बाहlुयता रहेको लगायत छन ्। Kयसैगर> *वकास Dनमा?णतफ?  योजना ूाथDमक|करण 
नगरेको, साना तथा टुबे आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार>मा अKयDधक vपमा परामश?दातामाDथ Dनभ?र 
रहेको, ज*टल ूकृDतका काय?हh समेत उपभो~ा सDमDतबाट गराएको, जनसहभाDगता नजटेुको, xदगो *वकासका लआय अनhुप योजना र 
काय?बम तजु?मा नगरेको, द>घ?काल>न *वकासको खाका तजु?मा नभएको जःता समःया रहेका छन ्।  

ःथानीय तहको आdतHरक Eयवःथापनतफ?  आवँयक अनभुवी र दF जनशि~को कमी रहेको, कम?चार> Dनयिु~ तथा बढुवामा 
ूदेश लोकसेवा आयोगको परामश? नDलएको, सेवा ूवाहमा अपेिFत सधुार हनु नसकेको, ॐोत, साधन र सWपि`को दvुःत अDभलेख 
नरहेको, सÄाDलत योजना, काय?बम, सेवा ूवाहको यथाथ? vपले अDभलेख नराखेको, अDधकांशको बैm *हसाब नDभडेको, लेखाmन तथा 
समम ूDतवेदन ूणाल> र आdतHरक Dनयdऽण कमजोर रहनकुा साथै आdतHरक लेखापर>Fण भरपदÉ र ूभावकार> नभएको पाइएको छ। 

ःथानीय तहमा महालेखापर>Fकको लेखापर>Fण ूDतवेदन उपर छलफल र बेvजू फÑÖट सWबdधी ःपw काय?*वDध तजु?मा भएको 
देिखएन । लेखापर>Fणबाट औlंयाएका Eयहोराहh सधुार गर> गत *वगतका बेvजू उपर आवँयक कारवाह> गर> *व`ीय अनशुासन हनुे 
Eयवःथा Dमलाउनपुद?छ । 

समय र जनशि~को सीDमतताको बाबजदु यथासWभव ःथानीय तहको काय?ःथलमा नै उपिःथत भइ? लेखापर>Fण गHरएको र 
लेखापर>Fणको बममा लेखापर>Fण टोल>ले ःथानीय तहका ूमखु स*हतका पदाDधकार>हhसँग छलफल समेत गHरएको Dथयो । 
लेखापर>Fण ूDतवेदनमा उlलेख भएका Eयहोराको काया?dवयनबाट ःथानीय तहको *व`ीय Eयवःथापन, *वकास Dनमा?ण र सेवा ूवाहमा 
सधुार हनुे अपेFा गरेको छु । ःथानीय तहको लेखापर>Fणमा सहयोग पrु याउने ःथानीय तहका सबै पदाDधकार> तथा कम?चार>हh र 
लेखापर>Fण तथा ूDतवेदन तयार>मा संलÜन यस काया?लयका कम?चार>हh सबैलाइ? धdयवाद áापन गद?छु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा? दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर>Fक 
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ूदेश लेखापर23ण महा6नद7शनालय 

(कणा$ल& ूदेश) 
पऽ सं%याः २०७८।७९ 
च.नं.123 1म1तः २०७९।३।१7 

6वषयः लेखापर=>ण ू1तवेदन । 
ौी ूमखुEयू, 

म1ुसकोट नगरपा1लका, नगरकयKपा1लकाको कायाKलय, 
Lकुम पिNम । 
 
कै6फयत स6हतको राय 

हामीले म1ुसकोट नगरपा1लकाको आ1थKक वषK २०७७/७८ को 6वTीय 6ववरण र Uयससँग सWबिYधत अYय 6ववरण तथा लेखा 
6ट\पणीह]को लेखापर=>ण गरेका छ_ । 

हाॆो रायमा, यस ू1तवेदनको कै6फयत स6हतको राय aयb गनc आधार खdडमा उgलेख भएका 6वषयले पानc असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाk भएको आ1थKक वषK २०७७/७८ को 6वTीय 6ववरण र Uयससँग सWबिYधत अYय 6ववरणले ःथानीय तहसँग 
सWबिYधत ूच1लत काननुबमोिजम सारभतू]पमा सह= तथा यथाथK अवःथा िचऽण गदKछ।  

कै6फयत स6हतको राय aयb गनc आधार 
१.  नगरपा1लकाले महालेखापर=>कबाट ःवीकृत नेपाल सावKज1नक >ेऽ लेखामानको ढाँचा पूणK Lपमा ूयोग गर= 6वTीय 6ववरण तयार गरेको 

छैन । 
२. लेखापर=>णबाट ]. ४५  लाख ८४ हजार बेLजू देिखएको छ। सो उपर ू1तकृया ूाk नभई बाँकr बेLजू असलु गनुKपनc ].११ लाख 

१५ हजार, ूमाण कागजात पेस गनुKपनc ].२८ लाख २० हजार, र पेँकr ].६ लाख ४८ हजार रहेको छ । पा1लकाको गतवषK १५ 
करोड ३० लाख १५ हजार बेLजू बाँकr रहेकोमा यसवषK सWपर=>णबाट  कुनै बेLज ुफuvट नभएकोले एवं यो वषK कायम भएको बेLजू 
समेत हालसWमको अwाव1धक बेLजू.१5करोड ७6 लाख 34 रहेको छ । नगरपा1लकाको बेLजू वगxकरण र अwाव1धक बेLजू िःथ1त 
यसैसाथ संलyन छ । 

३. नगरपा1लकाको लेखापर=>णबाट ॐोत र साधनको ूा1kको ू>ेपण यथाथKपरक नभएको, असलु= लआयअनसुार नभएको, कमKचार=को 
दरबYद=अनसुार ःथायी पदपू1तK नभएका कारण 6वकास 1नमाKण र सेवा ूवाहमा ूभावका|रता नआएको, अनदुानको पयाKk अनगुमन नभएको, 
6वतरणमखुी कायKबम स~ालन गरेको, आYत|रक 1नयYऽण ूणाल= कमजोर रहेको लगायतका aयहोरा लेखापर=>ण ू1तवेदनमा औgयाइएको 
छ।कायाKलयबाट सWू6ेषत लेखापर=>णको ूारिWभक ू1तवेदन यसको अÅको Lपमा रहेको छ । 

४.   आWदानी तथा खचKको ॐेःता नगदमा आधा|रत लेखा ूणाल= अवलWबन गरेकोले पा1लकाको पेँकr बाहेक सWपिT तथा दा6यUव य6कन हनुे 
कुनै जानकार= खलुाएको छैन ।   

हाॆो लेखापर=>ण कायK नेपालको सं6वधान, लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाKलयले अवलWवन गरेका सरकार= 
लेखापर=>ण मानदdड, मागKदशKन तथा लेखापर=>णसँग सWबिYधत अYय ूच1लत कानूनबमोिजम ग|रएको छ । 6वTीय 6ववरण तयार गनc ःथानीय 
तहसँग हामी ःवतYऽ छ_। Uयसैगर= ःवीकृत आचारसं6हताको पालना गर= कायKसWपादन गरेका छ_ ।लेखापर=>णको बममा ूाk गरेका 
लेखापर=>ण ूमाणह] हाॆो राय aयb गनc आधारका ला1ग पयाKk र उपयbु छन ्भÖे कुरामा कायाKलय 6वÜःत छ।   
6वTीय 6ववरण उपर aयवःथापन र लेखाउTरदायी अ1धकार=को िजWमेवार= 

आ1थKक कायK1ब1ध तथा 6वTीय उTरदा6यUव ऐन, २०७६ र ःथानीय सरकार स~ालन ऐन, २०७४ तथा अYय ूच1लत काननु 
बमोिजम सह= र यथाथK हनुे गर= 6वTीय 6ववरण तयार गनc तथा जालसाजी  वा अYय गgतीका कारण 6वTीय 6ववरण सारभतू]पमा गलत आकँडा 
र6हत ःव]पमा बÖे गर= आवँयक आYत|रक 1नयYऽण ूणाल= लागू गनc िजWमेवार= पा1लका aयवःथापनमा रहेको छ।नगर कायKपा1लका, 
नगरूमखु र ूमखु ूशासकrय अ1धकृत नगरपा1लकाको 6वTीय ू1तवेदन ू6बयाको अनगुमनका ला1ग िजWमेवार रहेका छन।्   
6वTीय 6ववरणको लेखापर=>ण उपर लेखापर=>कको िजWमेवार= 

6वTीय ू1तवेदन समममा जालसाजी  वा अYय गgती समेतका कारण सारभतू]पमा गलत आकँडा र6हत होस ्भनी उिचत आÜःतता 
ूाk गर= राय स6हतको लेखापर=>ण ू1तवेदन जार= गनुK लेखापर=>णको उàेँय हो।लेखापर=>णमा उिचत आÜःतताले सामाYय ःतरको 
आÜःततासWम ूदान गरेको हYुछ, तर लेखापर=>ण ऐन तथा महालेखापर=>कको कायाKलयले अवलWवन गरेका नेपाल सरकार= लेखापर=>ण 
मानदdड, मागKदशKन तथा लेखापर=>णसँग सWबिYधत अYय ूच1लत काननुबमोिजम गनc लेखापर=>ण सWपादन भएकै अवःथामा प1न सबै ूकारका 
जालसाजीजYय वा अYय गgती पTा लगाउन सâने 1निNतता भने हुँदैन। 6वTीय 6ववरणका उपयोगकताKले सामाYयतया गनc आ1थKक 1नणKयमा नै 
फरक पानK सâने अवःथा देिखएका एउटै वा सममतामा हनुे 6वशेष वा जालसाजीजYय वा अYय गgतीलाई सारभतू]पमा गलत आकँडा मा1नएको 
छ।  

         (शंकर ूसाद पYथी) 
 नायब महालेखापर=>क



 

 
 

म#ुसकोट नगरपा#लका 
बे0ज ुब#ग2करण (#ब#नयोजन, राजःव, धरौट9 र अ;य कारोबार) 

२०७७।७८  
(!. हजारमा) 

ूारि%भक बे*ज ु ू-त/बयाबाट फ45ट बाँक7 बे*ज ु
बे*ज ु

असलु 
गनु=पन? 

-नय-मत गनु=पन? पेःक7 
दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 

दफा संDया 

रकम 
अ-नय-मत 
भएको 

ूमाण कागजात 
पेश नभएको 

राजःव लगत 
िज%मेवारJ नसारेको 

सोधभना= 
न-लएको ज%मा 

 

सैMािNतक
 

लगती 

सैMािNतक
 

लगती  

सैMािNतक
 

लगती 

41 6 4584 0 0 0 41 6 4584 1116 0 282० 0 0 282० 648 
                                      
 
 

अAाव#धक बे0जू िःथ#त 

२०७७।७८   
 

                                                                    (!. हजारमा) 
िज(ला गत वष. स0मको 

बाँक5 
समायोजन यो वष.को फ9:ट बाँक5 बे!जू यो वष. स0पर?@णबाट कायम 

बे!ज ु
यो वष.को बे!ज ु कुल बे!ज ुबाँक5 

!कुम पिCम 153051 0 0 153051 0 4584 157635 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मु�सकोट नगरपा�लका, �कुम , मु�सकोट नगरपा�लका , �कुम प��चम भाग

काया�लय �मुख Sher Bahadur Pun २०७७-११-१८ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Narendra Bista २०७८-२-१७

बे�जु रकम ४,५८४,३२६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,४७,४९,१६२.८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५८,२६,१५,७२३.६ चालु खच� ४१,१९,७४,८८१.०८

�देश सरकारबाट अनुदान ६,२९,३६,३६५ पँूजीगत खच� २१,९७,०९,०५२

राज�व बाँडफाँट ७,९४,९३,५९६.५५ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,१०,७०,८३६.३

आ�त�रक आय १,६४,०८,५६२.७९

अ�य आय २,८७,१७,७९५.५५

कुल आय ७७,०१,७२,०४३.४९ कुल खच� ७३,२७,५४,७६९.३८

बाँक� मौ�दात ९,२१,६६,४३६.८९
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
�थानीय स��तकोषः�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय
िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः
नगर काय�पा�लकाको आय �यय िववरण
आ.ब. २०७७।७८
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�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी 54749162.80 १ चालु खच� 411974881.08

क) नगद २ पँूजीगत खच� 219709052.00

ख) बँैक संिचतकोष 36174595.80 ३ िव��य �यव�था भु�ानी

ग)धरौटी खाता 16501944.00

घ)�कोप �यब�थापन कोष 1572623.00

ङ) िबिबध कोष खाता 500000.00

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 96922953.34 क) ऋण भु�ानी

क) आ�त�रक राज�व 16408562.79 ख) �याज भु�ानी

ख) राज�व बाँडफाँड 79493596.55 ग) अ�य भु�ानी

ग)िबभा�यकोष खाता 1020794.00 �कोप �यब�थापन खच�

ग) अ�य आय ४ लगानी

३ िव��य ह�ता�तरण संघ 582615723.60 ऋण लगानी

क) िव��य समानीकरण अनुदान 117400000.00 शेयर लगानी 2000000.00

ख) सशत� अनुदान 439081723.60 अ�य लगानी 1000000.00

ग) समपूरक अनुदान 11134000.00 ५ धरौटी िफता� 4997262.00
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धरौटी सदर �याहा 85125.00

घ) िवशेष अनुदान 15000000.00 ६ जन�मदान िफता�

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 62936365.00 ७ कोष िफता�

क) िव��य समानीकरण अनुदान 10052000.00 ८ मौ�दात

ख) सशत� अनुदान 28596365.00 क) बँैक मौ�दात संिचतकोष खाता 61246566.14

ग) समपुरक अनुदान 18288000.00 ख) नगद मौ�दात

घ) िवशेष अनुदान 6000000.00 ग) �कोप �यव�थापन कोष खाता 2506739.00

घ)िबिबध खच� खाता 531282.75

९ शसत� अनुदान िफता� 92988449.32

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० गत बष�को बढी अ�या

६ अ�य ११ जन�मदान मौ�दात

क) �े�ीय शहरी िवकास योजना १२ धरौट मौ�दात 26361055.00

१३ कोष खाताको मौ�दात

ख)िबिबध खच� खाता 7620503.55 क)िबभा�यकोष खाता 1020794.00

ग) पय�टन बोड� नेपाल ख) िबिबधकोष खाता 500000.00

घ) एन एन एस ड�लु ए
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७ िविभ� कोषतफ� को आय

८ जनसहभािगता (नगद)

९ िवषयगत िनकायबाट �ा�

१० धरौटी आय 14941498.00

११ लगानीको साँवा िफता�

१२ अ�य िविवध आय

13 �कोप �यब�थापन कोष 5135000.00

ज�मा 824921206.29 ज�मा 824921206.29

उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने
आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।६।१९ मा छलफल स�प�
गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन् ।

आ�त�रक िनय��ण �णालीःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३१ तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८
वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। ऐन अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरेर लागु गनु� पद�छ ।
पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण िनद�िशका तयार गरी लागु गरेको दे�खएन । पा�लकाको आ�त�रक िनय��ण �णालीमा दे�खएका कमजोरी िन�नानुसार रहेका
छनः÷
· पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
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· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखी आ�थ�क वष�भर संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �े�ता र ब�कबीचको अ��तम व�क मौ�दात फरक परे वा नपरेको स�ब�धमा ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको पाईएन ।
· 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 खच�को संरचना तयार
गरेको पाईएन ।
· वडागत �पमा लि�त राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको पाईएन ।
· उपभो�ाले ख�रद गरेको माल सामानको प�रमाण नापी िकतावमा िभडान गरेको पाईएन ।
· एक�कृत स�प�� तथा �ज�सीको एक�कृत लगत िववरण तयार गरी �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाको �ज�सी सामानको एक�कृत िववरणमा कितपय �ज�सी सामानह�को साहायक �ज�सी खाता बेगर वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण
गरेको देखाईएको छ भने मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 अनुसार ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�काको लगत खाता म-ले-प-फा-नं- ५०६ र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· नापी िकताव म-ले-प-फा-नं-५०३ िदघ�कालस�म सुरि�त ह�ने र एकै िकतावमा स�पुण� िनमा�ण लागत दे�खने गरी तयार पारी �ज�सी दा�खला समेत गरी सुरि�त
गरेको दे�खएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली बनाई लागू गन� स�ने �यव�था भएकोमा बनाएको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� (योजना) िनमा�ण काय� गन� (स�झौता) गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
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· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा केहीमा पालना भएको पाईएन।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� संय�� तय गरेको
पाईएन ।
· आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४१ अनुसार खच� भएको सुिन��चतता ह�ने गरी कागजात तयार भई भु�ानी गरेको
पाईएन ।
· कम�चारीको काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाईएन ।
· िवषयगत कम�चारीह�को पुण��पमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन ।
· िवषयगत काय��म तफ�  खच� गन� काय�िव�धह� संघीय कानुन अनुसार तयार गरेको पाइएन ।
· िवषयगततफ�  िदघ�का�लन सोच अनुसार उ�पादनमु�ख योजना छनौट गरी काया��वयन उ�मुख भएको पाइएन।
· िश�ा तफ�  िश�क तलव,छा�वृ��, पा� पु�तक, िदवा खाजा,शैि�क सुधार लगायत िव�ालयको खातामा िनकासा िदएको र रा�� पित सुधार काय��म तफ�
खाता रो�का रा�ख िनकासा भु�ानी गरेकोमा उ�े�य अनु�प खच� भए नभएको पुण� हा�जरी, िवतरण भरपाई, काय�स�प� �ितवेदन समावेश भएको तथा शैि�क
अव�था अनुगमन र �ितवेदन गरेको पाईएन ।
· �धानम��ी �वरोजगार काय��म तफ�  स�ा�लत आयोजना स�प� गन� ला�े कुल �याला मा� िनधा�रण र सोिह अनुसार सुिचकृत वेरोजगार �िमक प�रचालन
भएको पाईएन ।
· गो.भौ.नं. ३५।२०७७।८।२५ बाट २ िव�ालयको नाममा रहेको �. २८,८४,०००.०० िनमा�ण काय�को पे�क� फ�य�ट िनवेदन दता� नह�नाका साथै �मािणत
भएको दे�खएन । िनधा��रत िव�ध पुरा ग�र पे�क� फ�य�ट गनु� पद�छ ।
· िविभ� सहकारीलाई घु��तकोष रकम उपल�ध गराएकोमा लगत राखेको छैन । घु��तकोषको लगत अ�ाव�धक गरी �यव��थत गनु�पद�छ ।
· नगरपा�लकाले आ�त�रक �ोतबाट खच� �यहोन� गरी अ�थाई तथा करार सेवामा कम�चारी िनयिु� गरेको छ । करार सेवाका कम�चारी पा�र�िमक �.

१,३८,१२,६५३.०० तथा नगर �हरी पा�र�िमक �. २९,०५,५००.०० गरी ज�मा �. १,६७,१८,१५३.०० भु�ानी गरेकोमा दीध�का�लन �ोत सुिन��चतता
गरेको दे�खएन । दीघ�का�लन दािय�व �ृजना ह�ने िनण�यमा �ोत �यव�थापन समेत �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसारका सुझाव पालना गरी �ज��स �यव�थापन मजबुत बनाउनु पद�छ ।
· पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�णले २०७८।६।१४ मा २५.३ दफा स�मको सुझाव सिहतको �ितवेदन िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म सुधार भएको छैन ।
सुझाव अनुसार सुधार गरी आ�त�रक िनय��ण �यव�था �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सवल र सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 
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२ चौमा�सक खच�: 
वािष�क काय�वोझलाई सरल �पमा स�प� गन� चौमा�सक �पमा काय�ल�य तथा काय��म तयार गरी स�प� गनु�पन� पद�छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । िववरण अनुसार चौमा�सक खच� �णाली ते�ो चौमा�सक र वषा��तमा धेरै रहेको छ । ते�ो चौमा�सक तथा
आषाढ मसा�तमा हतारमा काम गराई स�प� गदा� गरेको काय� गुण�तरीय र िदगो नह�न स�दछ । चौमा�सक �पमा काय�ल�य तय गरी सोिह अनुसार समयमा
काय�स�प� गरी �गित हा�सल गन� पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� � हजारमा

�थम
चौमा�सक

दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

िविभ� २१९९०८ १०२९९ २२४८६ १८७१२३ १६२२९५

�ितशत १०० ५ १० ८५ ७४

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.    २१,९९,०७,६९०।०० िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा ५ �ितशत �.१,०२,९९,०८२।००, दो�ो
चौमा�सकमा १० �ितशत �.२,२४,८५,६४३।००,ते�ो चौमा�सकमा ८५ �ितशत�. १७,७१,२२,९६५।०० र आषाढ मिहनामा ७४ �ितशत �.

१६,२२,९५,७९६।०० खच� भएको दे�खएको छ । ते�ो चौमा�सक र असार मिहनामा खच� बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन ।
�वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

३ आ�त�रक ऋणः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ६८बमो�जम नगरपा�लकाले राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत नगरसभा बाट
��वकृत गरी उ�पादनशील, रोजगारमूलक, आ�त�रक आय वृि� तथा पु�जगत काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । िव��य िववरणक �यहोरा
परी�ण गदा� नगरपा�लका ले यो वष� �थानीय सरकार संचालन,२०७४ बमो�जम ऋण �लई लेखा�न गरेको दे�खँदनै । आ�त�रक ऋण समेत �भावकारी �पले
प�रचालन गरी आ�थ�क अिभवृि� ग�रनु पद�छ ।

४ �थानीय त�यांक र अिभलेखः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम नगरपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,अिभलेख र सो को �यव�थापन
गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानुन र सोको मापद�ड वनाएको पाईएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका
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ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सो को संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । त�यांक वेगर
�ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।

५ िवभा�य कोष : 

आ�थ�क वष�को अ�तस�म िवभा�य कोष खातामा भएको कुल आ�दानी �. २५,५१,९८५.०० को ६० �ितशतले ह�न आउने �. १५,३१,१९१.००
नगरपा�लकाको खच� खातामा ट� ा�सफर गरेको दे�खयो । बाँक� ४० �ितशतले ह�न आउने �. १०,२०,७९४.०० �देश सरकारलाई पठाउनुपन�ममा पठाएको छैन ।
मौ�दात कायम गरेको रकम स�व��धत सरकारमा पठाउनु पद�छ ।

१,०२०,७९४

६ सेवा �वाहः 
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� वा जनस�पक�  कायम गन� ��येक सरकारी काया�लयले सवलेै
दे�ने ठाउँमा काया�लयले िदने सेवा र �यसको �कृित, सेवा�ाहीले सेवा �ा� गन� पुरा गनु� पन� काय�िव�ध, सेवा �दान गन� पदा�धकारी र िनजको काय�क�को िववरण,

सेवा �दान गन� ला�े समयाव�ध र सेवा �ा� कुनै द�तुर तथा अ�य रकम ला�े भए सोको िववरण खुलाई नाग�रक वडाप� रा�नु पन� र सो वमो�जम सेवा �दान
गरेको अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सेवा �दान गरेको अिभलेख �यव��थत �पमा राखेको नदे�खएको पा�लकालवाट �दान ग�रने सेवाह�को
अिभलेख �यव��थत गरी नगरपा�लकावाट िदने सेवा सुिवधामा वृ�ी गरी िछटो छ�रतो र �भावकारी तवरले सेवा �वाह ग�रनु पद�छ ।

७ बैक िहसाब िमलान : 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पा�लकाको िन�नानुसार खातामा आ�थ�क वष�को अ��यमा
�े�ता अनुसार �. ३,५३,३१,३२६.४६ र व�क �टेटमे�ट अनुसार � ९,९३,१०,७६३.८९ वढी �. ६,३९,७९,४३७.४३ रहेको छ । पा�लकाको �े�ता र व�क
�टेटमे�ट अनुसार फरक स�व�धमा व�क खाता अनुसार िहसाव िमलान िववरण तयार गरी फरक परेको कारण सिहत आव�यक �यव�थापन गनु� पद�छ ।
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खाताको �कार �े�ताअनुसार२०७८/०३/३१ ब�क�टेटमे�ट अनुसार कैिफयत

संिचत कोषखाता ४४११४५५.७१ ४९८४२५५.७१ सामा�जकसुर�ाको पैसा ब�कले संिचत कोषमा िफता�

चालु खच� खाता ० २६५८२४७५.७७ संिचत कोषमा िफता� तथा चेक साँिटन बाँिक रहेको

पँु�जगत खच�खाता ० ३६५०४५४५.६६ संिचत कोषमा िफता� तथा चेक साँिटन बाँिक रहेको

धरौटी खाता २६३६१०५५ २६३६१०५५

�कोप �यब�थापन कोष खाता २५०६७३९ २८२६३५५ चेक साँिटनबाँिक रहेको

िविवध खच�खाता ५३१२८२.७५ ५३१२८२.७५

िवभा�य कोषखाता १०२०७९४. १०२०७९४.००

िविवध कोष खाता ५०००००. ५०००००.००

आ�त�रक राज�वखाता ०.०० ०.००

आ�त�रक अनुदानखता ०.०० ०.००

बाँडफाँडबाट�ा� राज�व ०.०० ०.००

ज�मा ३५३३१३२६.४६ ९९३१०७६३.८९ ०.

फरक ६३९७९४३७.४३

८ ठे�का �यव�था: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला �पमा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत गरी
�वीकृत भएको ठे�कामा वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा २ �ितशत दे�ख ५९ �ितशत स�म घिटमा काम गन� गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ ।
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उदाहरणका लािग केही ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ ।लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी गराएको काय�मा सामा�ीको िनधा��रत
गुण�तर र परीमाणमा काय� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । नगरपा�लकामा उपभो�ा सिमित, दरभाउप� तथा वोलप�को मा�यमबाट समेत धेरै सं�यामा
िनमा�ण काय� ह�ने र अनुगमन, िन�र�ण र गुण�तर िनधा�ण गन� �ािव�धकको सं�या �सिमत भएको दे�ख�छ । िनमा�ण काय� तोिकएको समय िभ� िनधा��रत गुण�तर र
प�रमाणमा स�प� गराउन पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
(�. हजारमा)

� सं िववरण ठे�का नं लागत अनुमान स�झौता रकम घटी �ितशत

1. स�े कै�लदेउ सडक १।०७७।७८ ११६३१ ५७७४ ५०

2. साँख-झ�रगाउँ भुलखेत सडक २।०७७।७८ १२०११ ६००७ ५०

3. वराहटाकुरा सालघारी सडक ३।०७७।७८ ११३६० ६१९१ ४५

4. खानेपनी योजना (एक घर एक धारा) १।०७७।७८ १२८२० ७६८२ ४०

5. �यनुरल हाउस िनमा�ण १।०७७।७८ १९२८ १३६५ २९

6. सोलाववांग �यूखोला सडक �तरो�ती १ए।०७७।७८ ४४०६ १७८६ ५९

7. स�े कै�लदेउ सडक �तरो�ती १ए।०७७।७८ ६०७६ २५३८ ५८

8. वराह टाकुरा िपपलनेटा सडक �तरो�ती ३ए।०७७।७८ ४०८० २२७७ ४४

9. साँ झ�रगाउँ झुलखेत सडक �तरो�ती २ए।०७७।७८ ६१०२ २५७२ ५७

10. ि��याव भवन िनमा�ण १।०७७।७८ २४३५ २३९५ २

11. �स �स िट िभ जडान ४।०७७।७८ १५५७ १४९७ ४

ज�मा
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९ �व��ना�मक काय��मः
नगरपा�लकाले वा�ष�क काय��म तथा वजटेमा समावेश गर� �थानीय कृषक तथा पशपुालक �कशानालाई उ�पादन �ो�साहन र �यावसा�यकरणमा योगदान पयुा�उने
काय��म अनसुार कृ�ष तथा पशपुालन �े�मा �वउ �वतरण,औषधी �यव�थापन, तरकार� वाल� संर�ण, फलफुलका �व�वा �वतरण ज�ता काय�का ला�ग
लेखापर��णका ला�ग पशे भएको �ववरण अनसुार देहायमा उ�लेिखत काय�मा खच� भएको छ । कृषकको पर�परागत कृ�ष शै�लमा सधुार गन� उ�त जातका �वउ
तथा न�ल �व��न गन� र सम�मा कृ�ष तथा पशजु�य उ�पादन विृ� गर� आयआज�न गरेप�न यसवाट भएको उपल�धी र परेको सकारा�मक �भावको म�ुयांकन गन�
�भावकार� संय�� तयार भएको देिखएन । �वतरणमिुख र जीवनशैल� सधुारका काय��मको �भावका स�व�धमा अनगुमन गर� उपल�धी समेतको म�ुयांकन गर�
�यहोरा देहायमा उ�लेख छ ।

भौ नं �ववरण संल�न �नकाय प�रमाण भ�ुानी
४।०७७।६।२७ गहँुको �वउ खा�ा� तथा तरकार� �वउ

उ�पादन समहु
३००० के जी २१००००

९।०७७।७।२० करेशावार� तरकार� र
क�पो�ट मल

�ेम वहादरु ख�� �व�भ� १९७७५०

११।०७७।७।२० मलुा �वउ ख�रद �वउ उ�पादन सहकार�
सं�था �ल

२५ �ामको ५००
पाकेट

३५०००

१३।०७७।८।२२ पश ु�वा��य िचतवन भेट से�टर �व�भ� १९ �कार ३०००००
१४।०७७।८।२२ �प �भ सी नेपाल १२*६

�म
म�ला हाड�वेयर ए�ड
जनरल अड�र �टोर , �कुम

५२ �पस ३१९७९९

१५।०७७।८।२२ कालो �लाि�टक,��ेयर
टंक�

�यू साइकुमार� ए�ोभेट
से�टर ए�ड स�लायस�

९६ के जी भ�दा व�ढ २१७२००

१७।०७७।९।२७ �डिजटल �मसी सोयल �कट �कसान ए�ो क�सन� �ा�ल,
नयाँवाने�वर

१ ३५००००

१८।०७७।१०।५ �याउ �वउ, टनेल, कालो
�लाि�टक

�यू साइकुमार� ए�ोभेट
से�टर ए�ड स�लायस�

�व�भ� १६२६००

३२।०७८।१।१३ चारा मेिशन (लागत
साझेदार� भैसी� पालन)

िचतवन भेट से�टर १० मे ट १५००००

३४।०७८।१।२६ ओखर �व�वा टेक �डपोट �ा �ल,
काठमाड�

४००० थान १६९६०००

३७।०७८।२।२५ यूवा लि�त �याउ टनेल �व�भ� �व�भ� ४५०००
४३।०७८।३।२५ लागत साझेदार�मा वा�ा

�व�धन
केयर फामा� नेपाल �ा �ल ९७६०००

५१।०७८।३।२७ वाँझो ज�मनमा फलफुल
वँगैचा(स�ुतला)

सवुास फलफुल नस�र� �ा
�ल

३९९० थान १४९७५०

४४।०७८।२५ उ�त जातको भ�सी ख�रद ५ कृषक समहु ५० गोटा २०३००००

९.१ भँैसी �व�धनः नगरपा�लका पशुसेवा शाखाको ०७७।७८ को �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार लागत साझेदारीमा भँैसी �व�धन
काय�का लािग लागत सहभािगता समेत � ४३लाख ६० हजारको वजेट �यव�था भएको दे�खयो । भँै�स ख�रदका लािग
पा�लकावाट ३ पटकस�म वोलप� आ�ान भएकोमा कुनै पिन वोलप� पेश नभएको पा�लकाले जनाएको छ । वोलप� पेश ह�न
नआएकोले पा�लकाले कृषक समुहसँग सहकाय� गरी भँै�स ख�रद गन� िनण�य गरे अनुसार लागत साझेदारीमा पशुपं�ी �व�धन
काय��म संचालन �कृया स�व�धी माग�दश�न, २०७७ र कोिभड महामारीको अव�थालाई म�येनजर गरी देहाय अनुसारका कृषक
समुहलाई पायक पन� �थानवाट �ित समुह १० भँैसी ख�रद गन� स�झौता गरी � ४० लाख अनुदान भु�ानी गरेको छ । समुहले
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मुरा� �स जातका भँैसी ख�रद गरी िवतरण गरेको भरपाइको आधारमा भु�ानी फरफारक गरेपिन मु�य अनुसारका �व��य भँैसी
ख�रद, ख�रद पिछको पालन अव�था साथै दधु उ�पादन तथा पशुपालन �े�मा परेको सकारा�मक �भावका स�व�धमा अनुगमन
गरेको दे�खएन । पारदश� अनुदान �यव�था माफ� त अनुदािनत काय��मको �भावकारीता अनुगमन गरी भिव�यमा स�ालन गन�
काय��म िनधा�रण गन� स�व�धमा उपय�ु �यव�थापन गनु� पद�छ ।

� सं भँै�सपालन कृषक समुह ठेगाना अनुदान � समुह साझेदारी सं�या

१ प�रवत�निशल मु.न.पा.-११ ८००००० ६९२५० १०

२ महाकाली मु.न.पा.-१४ ८००००० ६९२५० १०

३ नमुना मु.न.पा.-१२ ८००००० ६९२५० १०

४ जनजागरण मु.न.पा.-१३ ८००००० ६९२५० १०

५ मुसी सहया�ी मु.न.पा.-४ ८००००० ६९२५० १०

ज�मा ४०००००० ३९६२५० ५०

९.२ बा�ा �व��नः वा�ा �व��न काय��मको लािगआ�थ�क वष� २०७७।७८ मा नगरपा�लकाको लागत साझेदारी ह�ने गरी सशत� वजेट
तफ�  � १० लाख र नगरपा�लकाको � १० लाख समेत � २० लाखमा २०७७।९।२१ को दरभाउप� अनुसार १५० गोटा वा�ा
� १८४२०००।०० ख�रद गरी ५ समुहमा ५० जनालाई िवतरण गरेको छ । �य�तै �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना
साना �यावसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म सशत� तफ�  िविनयो�जत � १५ लाख र नगरपा�लका साझेदारी
नभएकोले ५० �ितशत कृषक साझेदारीमा छनौट भएका ४ समुहका सद�यले ख�रद गरेको िवलभरपाईको आधारमा ८० वटा
वा�ा िवतरण गरी � १२ लाख खच� भएको छ । िशलव�दी दरभाउप�वाट ख�रद भई २०७८।२।१७ को स�झौता अनुसार केयर
नेपाल �ा �ल नेपालग�ले उपल�ध गराएका,गाडी माफ� त चलान भएका,िवतरण भएका,भु�ानी िववरणमा उ�ेख भएका र
भरपाईमा उ�े�खत वा�ासँ�या एक आपसमा मेल खाएको छैन । �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना साना �यावसाियक
कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म तफ�  समुहले �यि� माफ� त ख�रद गरेको भरपाई, समुहका सद�यलाई िवतरण गरेको
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भरपाई संल� गरेको र लागत साझेदारी नगदमा भएको दे�खएन । वा�तिवक िवतरण सं�या यिकन ह�ने गरी काय��म स�ालन,

�यव�थापन तथा अनुगमन गनु� पद�छ ।

� सं कृषक समुह ठेगाना अनुदान � समुह साझेदारी सं�या

1. हजारी वा�ापालन कारेदह कृषक समुह मु.न.पा.-१ १८४२००० नगरपा�लका साझेदारी ३०

2. संय�ु वा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-५ ३०

3. जनजागरण वा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-६ ३०

4. सूय�मुखी वा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-७ ३०

5. काि�बास यूवा बा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-८ ३०

6. घ�ेखाला बा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-८ ३०००० ३०००० २०

7. लेकाली मिहला बा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-८ ३०००० ३०००० २०

8. ला�लगुराँस बा�ापालन कृषक समुह मु.न.पा.-८ ३०००० ३०००० २०

9. छवी बह�उ�े��यय सहकारी सं�था �ल. मु.न.पा.-१० ३०००० ३०००० २०

ज�मा ३०४२००० २३०

१० तारजाली ख�रदः 
काया�लयले आव�यकता अनुसार मम�त काय�मा �योग गन�गरी गो भौ नं ११२।०७७।९।२६ वाट �यािवन जाली ख�रद वापत �स�ाथ� हाड�वेयर ए�ड स�लायस� �ा
�ल लाई �. ४,७९,४००।००भु�ानी गरेको दे�खयो । ख�रद भएको तारजालीको आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पिन उपयोगको अव�था दे�खने गरी नापी िकताव
तयार गरी �यव��थत गरेको छैन । िवतरण र �योगको अव�था यिकन नह�ने काय�मा खच� गरी ख�रद गरेको िनयिमत दे�खएन । �योग अव�था सुिन��चत गरी माग
आव�यकताका आधारमा ख�रद तथा �योग गनु� पद�छ । िवतरणको भरपाईको छु�ै फाइल रहेको काया�लयले जनाएको छ ।
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११ पाइप जडानः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार �ािव�धक नापजाँच गरी मेजरमे�ट िकतावमा उ�ेख भए अनुसार �कृया पुरा गरी भु�ानी गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले ग�रवसँग िव�वे�वर काय��मको वजेटवाट डोबको खानेपानी िनमा�ण योजनाको िनमा�ण गन� �गितिशल सामुदाियक सं�थालाई �
१५००००।०० भु�ानी गरेको छ । पाईप,िफिटंस तथा सामा�ी ख�रद गरी जडान गरेको िवल संल� गरेको भएपिन उ� काय�को अनुगमन गरेको दे�खएन ।
िनयमानुसारको �कृया पुरा गरी काय� भएको यिकन ग�र भु�ानी गन� गरी सुधार गनु� पद�छ । वडा �त�रय योजनाका �पमा �वीकृत भई वडा माफ� त स�ालन भई
भु�ानीका लािग पेश ह�ने �. ५ लाख स�मा बजेट भएका काय�को स�व��धत वडाबाट अनुगमन ह�ने गरी काय�पा�लका �त�रय िनण�य भएकाले थप अनुगमन नगरी
भुक�ानी गन� गरेको छलफलको �ममा जानकारी दीएको छ ।

१२ घु�ती कोषः 
नगर काय�पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार घु��तकोष स�ालनका लािग � १० लाख वजेट �यव�थापन गरेको छ ।
िवउपँू�ज तथा घु��तकोष स�ालन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार ��ताव आ�ान गरी िम�लजुली मिहला कृिष वह�उ�े�यीय सहकारी सँ�थालाई िवउपँुजी वापतको
रकम भु�ानी गरेको दे�खयो । आज�नका स�दभ�मा गरेको िवतरण र िवउपँुजी संर�णका स�व�धमा काय�िदशा तयार गरेको दे�खएन । घु��तकोष संर�ण तथा
लगानी �यव�थापनको उिचत �व�ध गनु� पद�छ ।

१३ नापी िकताव : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� नापी गरी �िव�धकको �सफा�रसका आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । काया�लयले
िनमा�ण काय�को नापी िकताव �यव��थत गरी राखेको छैन । साथै पा�लकाले योजना स�ाल गनु� अगािड िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� गरेपिन िनमा�ण
काय� गदा� सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गन� गरेको दे�खएन । िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन भिव�यको �योगका लािग समेत सुरि�त रा�नुपन�मा दता� गरी
अिभले�खकृत गरेको दे�खएन ।उदाहारणका लािग काया�लयले िपपलनेटामा फुटवल रंगशाला िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी �.

२२,३२,८४७.०० भु�ानी गरेको छ । लागत अनुमान �. ७८,६९,८३०.०० को काय�मा गत वष� �. ४८,५०,०००.०० भु�ानी भएकोमा यस वष� �.

४४,९७,४५८.०० भु�ािन गरेको छ । भु�ानी गरेको काय�को नापी अिभलेख �यव��थत गरी राखेको छैन । िनमा�ण काय�मा �योग भएको प�रमाण दे�खनेगरी
दीघ�का�लन �योग गन� सिकने गरी नापी िकताव �यव��थत गनु�पद�छ ।साथै योजना स�व��ध द�तावेज समेत सुरि�त �पमा रा�नुपद�छ । 

१४ िव�वा िवतरणः 
पा�लकाले ख�रद गरी वृ�ारोपण तथा उ�पादनका लािग िकसानलाई िवतरण गरेका फलफुल तथा तरकारीका िव�वाको उ�पादन तथा संर�णको उिचत �व�ध
गनु�पद�छ । यस वष� वािष�क काय��ममा समावेश गरी िविभ� वडालाई िवउ,िवजन तथा िव�वा िवतरण गन� वजेट �यव�थापन गरेकोमा देहाय अनुसार िन�नानुसार
�४५,२५,०३०।०० भु�ानी गरेको छ । लि�त वग�ले लागत साझेदारी ५० �ितशत गन� उ�ेख भएकोमा नगदमा सहभािगता नभएको तथा स�व��धत वडाले
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िवतरण गन�गरी ख�रद भएका िव�वा वापत िविभ� नश�री तथा लि�त समुहलाई भु�ानी गरी खच� जनाएपिन वृ�ारोपण, उपयोग,संर�ण र उ�पादन स�व�धमा
अनुगमन तथा जागरण गरेको दे�खएन । लागानीको �ितफल �ा� गन� िव�वा संर�ण र फलफुल उ�पादनमा समेत सेवा�ाहीलाई उ��े�रत गनु� पद�छ ।
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गो भौ नं वडा िव�वा िववरण सँ�या नस�री भु�ानी �

१९७।
०७७।१२।
१०

१० िकवी िव�वा १६४० नवदगुा� फलफुल जिडवुटी नस�री ४९९०००

१६४।
०७८।३।
११

१ सु�तला,कागिततथा अनार ३३० कृिष फलफुल वागवानी नस�री ५०००००

३३७।
०७८।३।
१३

६ ओखर िव�वा ४७० टेक िडपोट �ा�ल १९९२८०

३९७।
०७८।३।
२६

३ आँप,�लिच िविभ� रोिहत फलफुल नस�री वागवानी फम� ४९८५००

३९९।
०७८।३।
२६

११ फलफुल जिडवुटी िविभ� श�तोष कृिष फम� १८९०००

३९९।
०७८।३।
२६

११ फलफुल जिडवुटी िविभ� तुफान फलफुल तथा जिडवुटी नस�री ३०३०००

४०१।
०७८।३।
२६

११ कागित, सु�तला िविभ� १४८२५०
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नगरपा�लका चालुवाट ज�मा २३३७०३०

२६८।
०७८।३।
२७

५० �ितशत अनुदानमा वडा नं १२, १३ र १४ मा कागित
६००० र सु�तला १५०० िव�वा िवतरण

७५०० ख�रद तथा लगाउने काय�को समेत लागतमा
सिमित माफ� त काय� गराई भु�ानी

३५००००

२६९।
०७८।३।
२७

 सुनौला हजार िदन तफ�  करेशावारी २९७५
पाकेट

कम�चारी माफ� त मुला काउली रायो ज�ता ७
�कारका

१७००००

कागितका ४००० र सु�तलाका १६०० िव�वा ५६०० १६८०००

२६८।
०७८।३।
२७

५० �ितशत अनुदानमा वडा नं ९ मा अलैिचका २५०००
िव�वा रो�ने स�म

२५००० लि�त समुदायले पेश गरेको िवल अनुसार
भु�ानी

३५००००

२६५।
०७८।३।
२७

५० �ितशत अनुदानमा वडा नं ६ र ७ मा ४०० के�ज चौमासे
र वोटे �सिम िवउ

४००
के�ज

लि�त समुदायले पेश गरेको िवल अनुसार
भु�ानी

३५००००

२६६।
०७८।३।
२७

५० �ितशत अनुदानमा आलुको िवउ, रासायिनक मल, तथा
िवसादी

२५
जनालाई

िविभ� आपुत�क १०००००

२६४।
०७८।३।
२७

५० �ितशत अनुदानमा वडा नं ४ मा ८००० किफको िव�वा
िवतरण र रोपण

८००० किफ पकेट �े�योजना स�ालन सिमित ३५००००

२६३।
०७८।३।

५० �ितशत अनुदानमा वडा नं ५ मा वेसारको ५००० र
अदवुाको ३००० िव�वा िवतरण र रोपण

८००० मसलावाली पकेट �े� स�ालन सिमित ३५००००



https://nams.oag.gov.np20 of 44

२७

संिघय सशत�वाटः २१,८८,०००

१५ ि��याव िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१ मा वोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । काया�लय प�रशर िभ� ि��याव भवन िनमा�ण गन�
आ�ान गरेको वोलप�मा लागत अनुमान � २४,३५,२४८।०० भ�दा १.६४ �ितशत घटी � २३,९५,१८४।०० कवोल गन� िड�ेशाइकुमारी स�लायस� ए�ड
क��ट�कशन �ा �ल को वोलप� �वीकृत भई गो भौ नं २०३।०७८।३।३० वाट � ३,९८,१५४।०० भु�ानी भएको दे�खयो । जे� २५, २०७८ मा गरेको
स�झौतामा आ�थ�क वष�िभ� १६ �ितशत मा� काय�स�प� भएकव छ । वह�विष�य दािय�व �ृजना ह�ने स�झौतामा आगामी वष�का लािग �ोत सुिन��चतता गरी शु�
�याद िभ� काय�स�प� गन� गरी िनमा�ण काय� �यव�थापन गनु� पद�छ । 

१६ मास दाना उ�ोग मेिशनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१ मा वोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन� र िनयम ११२ अनुसार तयार भएको िवल िवजक वमो�जम १२३ को
�कृया पुरा गरी भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । नगरकाय�पा�लकाको अधुरा योजना तथा काय��मका लािग वजेट वाँडफाड स�व�धी २०७७ चै� १० को िनण�य
अनुसार गत आ�थ�क वष�मा स�प� ह�न नसकेको मास दाना उ�ोग िनमा�ण, मु�सकोट ४ कालािग � ६० लाखको वजेट �यव�था गरी गो भौ नं १९९।०७८।३।२९
वाट � ५२,०९,३००।०० भु�ानी िदएको छ । ख�रद स�झौता भएको िमितले ८० िदन िभ� मेिशन आपुित� ग�रस�ने गरी २०७७ आषाढ २ गते भएको लागत
अनुमान � ५२,९९,९९९।०० भ�दा १.७ �ितशत घटी � ५२,०९,३००।०० मा सामान आपुित� गन�गरी २०७७ फागुन १७ मा स�झौता भएकोमा आपुित�कता�
टेक िडपोट �ा �ल ले सामान आपुित� गरी भु�ानी माग गरेको भौचरसाथ संल� प�वाट दे�ख�छ । गत वष� आपुित� भई जडान भइसकेको जानकारी ह�ने मेिशनको
जडान पुव� र स�ालन अव�थाका वारेमा गुण�तर परी�ण तथा �ािव�धक जाँच गरेको �प� ह�ने आधार �माण संल� गरेको पाईएन । मु�सकोट नगरपा�लका वडा नं
४ मा मेिशन जडान गरी परी�ण समेत भएको �माण संल� गरी भु�ानी भएकोमा उ� मेिशन िनर�तर स�ालनमा आए नआएको र उ�ोगले मेिशन �योग पिछ
उ�पादन गरी वजारमा िवतरण गन� सके नसकेको यथाथ� अव�था अनुगमन गरी उ�ोगको दीगोपना तथा मेिशन मम�त संभार र स�ालनमा काय�पा�लकाले उिचत
�यास गरी लगानी �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१७ �स �स िट िभ जडानः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा साव�जिनक िनकायले मालसामान वा सेवा �ा�ी गदा� ख�रद स�झौता गरी सोही अनुसार काया��वयन गनु�
पन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७८ अषाढ २५ िभ� �स �स िट िभ जडान स�व�धी काय�को लागत अनुमान � १५,५९,९३१।०० काय� लागत अनुमान भ�दा ४
�ितशत घिट कवोल गन� आर�भ इले�ट� ोिन�श �ा�लको � १४,९६,७९८।०० को वोलप� �वीकृत गरी २०७८ जेषठ २५ मा ख�रद स�झौता गरेको छ ।
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स�झौताको ३० िदन िभ� गत आ�थ�क वष�मा स�प� ग�रस�नुपन� गरी आ�थ�क वष�को अ�तमा गरेको स�झौताको काय� स�प� भई गो भौ नं १५४।०७८।३।२२
वाट भु�ानी गरेकोमा सामानको गुण�तर परी�ण र जडान अव�थाको अनुगमन गरेको दे�खएन । मम�त अव�ध िभ� जडान भएका पाटपुजा�को प�र�ण र अनुगमन
गरी उदे�य अनु�पमको �योगको सूिन��चतता कायम गनु�पन� दे�ख�छ ।

१८ िश�ा तफ� ः 
उपल�ध िववरण अनसारपा�लका अ�तग�त आधारभुत तहस�म अ�ययन ह�ने ४० वटा, मा�यािमक तहस�म अ�ययन ह�ने १६ वटा, थप १ वटा वालिवकास समेत
५७ वटा सरकारी िव�ालय रहेका छन् । पा�लका अ�तग�त वालिवकास द�ख क�ा १२ स�म अ�ययन गन� िव�ाथ� ११३३१ रहेका छन । पा�लका अ�तग�तका
िव�ालयह�मा आ�थ�क वष� भर संिघय सशत� वजेटवाट िन�नानुसार � १२ करोड २६ लाख ३८ हजार तलव भ�ालगायत िव�ालयको खातामा िनकासा भएको
छ । पा�लका अ�तग�तका िव�ालयह�मा आ�थ�क वष� भर संिघय सशत� तथा गाउपा�लकावाट पा� पु�तक, िदवा खाजा, पोषाक, िश�क तलव भ�ा,शैि�क
सुधार अनुदान लगायत अनुदान िनकासा भएकोमा भएकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा सामा�जक प�र�ण र लेखापरी�ण नभएको, खच� तथा िव�ा�थ�को
शैि�क अव�था स�व�धमा पा�लकावाट अनुगमन नभएको दे�ख�छ । सामा�जक लेखापरी�ण, आ�थ�क कारोवारको लेखापरी�ण तथा अनुदानको उिचत �योग र
�भावकारी शैि�क अव�था भए नभएको अनुगमन गनु� पन� दे�ख�छ ।
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� सं िव�ालय अनुदान रकम

1. रा�� पित शैि�क सुधार १३ िव�ालय १२०५००००

2. सामुदाियक सीकाई के�� ६ वटा ७६९०००

3. िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदान ४६०००००

4. िवशेष िश�ा ३ िव�ालय १५३२१५०

5. िदवा खाजा ………………….

6. वुक कन�र १८६७७५०

7. आधारभुत तहको तलव १०५३१३८३८

8. मा�यािमक तहको तलव २८७६९६४१

9. नगर �वयंसेवक िश�क १७६१६६८४

10. वालिवकास सहयोिग काय�कता� ७७५२३३८

11. िव�ालय सहायक १७४५६००

12. िव�ालय सहयोगी ४६७१५००

13. अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान ९ िव�ालय २१३७९००

14. �ितव�ाथ� मसल�द खच� १०४५०००

15. िव�ालय न�स�ग ३६६६०००

16. इ�टरनेट जडान, लेखापरी�ण तथा सामा�जक परी�ण ८१२०००
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17. कोिभड िश�ण सामा�ी ख�रद ४०००००

18. �ित िव�ाथ� मसल�द १०४५०००

19. छा�वृ�� १४११६००

१९ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः 
पा�लका अ�तग�तका िन�न िव�ालयको लािग रा�� पित शैि�क सुधार काय��म तफ�  � १,२०,५०,०००।००को वजेट�वीकृत भएको छ । उ� वजेट िनकासाको
लािग २०७८।३।२० को िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��, सानोिठमी, भ�पुरको िनण�य अनुसार लेखापरी�ण, �ितवेदन, सामा�जक परी�ण लगायतका
काय�ह�को लािग स�व��धत िव�ालयलाई नै �ज�मेवार र जवाफदेिह वनाउने गरी स�व��धत िव�ालयको खातामा िनकासा िदई स�प� गन� िनण�य भए अनुसार
पा�लकाले गो.भौ.नं २४७।।०७८।३।२५ वाट खाता रो�का राखी िनकासा िदएको दे�खएको छ । पूवा�धार िनमा�ण काय�मा भएको खच�का स�व�धमा
िनयमानुसारको �माण पेश गरी िनमा�णकाय� भएको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

१,८००,०००



https://nams.oag.gov.np24 of 44

� सं िव�ालयको नाम काय��मको िववरण िनकासा रकम

1. यमुना न�द मािव सेरीगाउँ क��यूटर �याव �थापना ६५००००

2. च�द�ाथ आ िव डाँि�चौर वास सिहतको शौचालय ७०००००

3. �ानोदय मािव लह� िशकाइ सामा�ी उपल�धी अिभवृि� ६५००००

4. जनि�य आ िव सितपोले वास सिहतको शौचालय ७०००००

5. ल�मी मािव कैलदेउ क�ाकोठा िनमा�ण १८०००००

6. जनक�याण मािव क�ाकोठा िनमा�ण १८०००००

7. महे�� मािव चौतारा १३ िश�ामा निवन �वृधी �वध�न ६५००००

8. महे�� मािव चौतारा १३ क��यूटर �याव �थापना ६५००००

9. जनक�याण मािव भलाकचा क�ाकोठा िनमा�ण १८०००००

10. महाकाली मािव सिमवोट वास सिहतको शौचालय ७०००००

11. महाकाली मािव सिमवोट पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला ६५००००

12. ि�भुवन जनता मािव खल� पु�तकालय तथा िव�ान �योगशाला ६५००००

13. ि�भुवन जनता मािव खल� �सकाइ सामा�ी उपल�धी अिभवृि� ६५००००

ज�मा १२०५००००

उ�े�खत िनकासा म�ये ल�मी मा.िब. कैलदेउको क�ाकोठा िनमा�ण वापतको रकम बाट भएको खच�कोका स�व�धमा �माण पेश ह�न बाँक� भएको र अ�यको
हकमा �माण �ा� ह�न आएको भिन काया�लयले छलफलको �ममा जानकारी गराएको छ ।
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२० डेरी उ�ोगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितवाट काम गराउने स�व�धी �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वडा नं १२ मा द�ुध पदाथ�
उ�पादन उ�ोग �थापनाका लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरेवापत िड ई आिक� टे�टलाई � ५ लाख भु�ानी गरी सो �ितवेदन समेतका आधारमा
उ�ोग �थापनाका लािग पिहलो चरणको काय� गन� �थायी �कृितको उ�ोग �व��न तथा िनमा�ण उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी िफ�ड िनमा�ण र घेरावारको
पिहलो चरणको काय� वापत गो भौ नं १।०७८।३।२५ वाट � ७३,६१,२२९।०० भु�ानी गरेको छ । लेखापरी�ण अव�धस�म िफ�ड िनमा�णको काय� स�प�
भएकोमा उ�ोग पूण� �पले �थापना भई िनर�तर स�ालन (GoingConcern) ह�ने स�व�धमा पया�� आधार तयार गरेको दे�खएन । जनशि�, लागागी, स�ालन
द�ताका साथै वजारका अवसर समेतका आधारमा पया�� अ�ययन गरी �थापना ह� ँदा उ�ोगले िदगोपना �ा� गरी �ितफलय�ु ह�ने दे�ख�छ । वह�विष�य वजेट
सुिन��चत भई नसकेको उ�ोगले िनर�तरता �ा� गन� आधार दे�खएन । ठुलो लगानी र लामो समयस�म स�ालन गन� उ�ोग �थापनाका �े�मा काय� गदा�
जनशि�, �ोत, वजारीकरण र क�चा पदाथ�को उपल�धता ज�ता �े�मा समेत अ�ययन गरी त�यगत �पमा �थापना र स�ालन गन� गरी �यव�थापन गनु�पन�
दे�ख�छ ।

२१ �म सहकारीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउने स�व��ध �यव�था छ । सोही िनयमावलीको िनयम २ को प�रभाषा
ख�डको उपभो�ा स�व��ध प�रभाषामा �म सहकारीलाई उपभो� सिमितको �पमा प�रभािषत गरेको दे�खदनै ।उदाहरणका �पमा काया�लयले पेश गरेअनुसार
यस आ.ब.मा देहाय अनुसार �. ५५,१२,८६४.०० को काय� �म सहकारी माफ� त गरेको दे�ख�छ ।�म सहकारीको आय �यय िववरणमा नाफा नो�सान देखाउने
गरेको र क�पिनका �पमा दता� भई स�ालनमा रहेकोले उ� सं�था नाफामुलक सं�थाको �पमा स�ालनमा रहेको दे�ख�छ । ख�रद कानुनले प�रभािषत नगरेको
सं�था माफ� त िनमा�णकाय� गराई भु�ानी गरेको उपय�ु दे�खन आएन । िनयमानुसारका िनमा�णकता� छनौट गरी काय� �यव�थापन गनु� पद�छ ।
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�
सं

गो भौ नं योजनाको नाम �िमक सहकारी सं�था
�लिमटेड

खच� रकम

1. ५८।०७७।११।७ वेदखोला विच�वाँग सडक वडा नं ११ हातेमालो १९४०००

2. ११०।०८३।३।२ वागवजार पु�लस पो� दे�ख भ�डारीकाँडा सडक प�रवत�निशल २३०२३०

3. ११९।०७८।३।८ पािक� ङ ट� � िनमा�ण द�ुध संकलन के��, सोलावा� नाग�रक ४८५०००

4. १२५।०७८।३।
१३

खारकोट �स�ने खा पा यो जा�म सामुदाियक भवन, हरले नयाँगाउँ
खानेपानी

जनिवकास २४४०००

5. १३२।०७८।३।
१६

सामुदाियक भवन, खारकोट जनिवकास १९४०००

6. १३८।०७८।३।
१८

भु�खेत खुपानी सडक िनमा�ण साझेदारी ३८८०००

7. ५५।०७७।१०।
२९

वडा नं १२ को सडक मम�त जनिवकास ४३६५००

8. १५०।०७८।३।
२१

िपितवा� खानेपानी मम�त जनिवकास ९७०००

9. १५५।०७८।३।
२३

सडक तथा अ�य साव�जिनक �े�को मम�त च�� सुय� १४८५००

10. १६५।०७८।३।
२३

भुमखानेपानी लगायत ४ खानेपानी मम�त जनिवकास ३८३३५४

11.
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२।०७८।३।१४ भुलखेत-चौरवा� सडक साझेदारी १९४००००

12. १४।०७८।३।२ सडक वोड� तफ�  वागवजार पु�लस पो� दे�ख भ�डारीकाँडा सडक प�रवत�निशल ७७२२८०

ज�मा ५५१२८६४

२२ परामश� सेवा : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने भएमा र विढ द�ता आव�यक पन� भएमा लागत
अनुगमान तयार गरी �ित�पधा�कव मा�यमबाट परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नमुनाका आधारमा छनौट भएका देहाय अनुसारका काय�मा पा�लकाले
�ित�पधा� नगराई सोझै परामश� सेवा ख�रद गरी �.२८,८७,२१०।०० भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीघ�का�लन पँूजी िनमा�ण
ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�का लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा
ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।

�
सं

गो भौ नं िववरण परामश�दाता भु�ानी (�)

1. १४।०७७।७।२५ वडा नं ५ को भवन िडिपआर िव आर एस इ��जिन�र� सोलुशन, काठमाड� ४९७०००

2. १५।०७७।७।२५ वडा नं १२ को भवन िडिपआर �सिभल वक�  क�स�टे�सी �ा ली, भ�पुर ४९७०००

3. १४१।०७८।३।
२०

नगर यातायात ग�योजना �या�भास इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा �ल
दा�

९९४४००

4. ३।०७८।३।३० डेरी उ�ोगको िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन िड आिक� टे�ट �ा �ल ५०००००

5. ५०।०७८।३।२० पानाखोला खानेपानी योजनाको व�तृत प�रयोजना
�ितवेदन

�या�भास इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा �ल
दा�

३९८८१०

ज�मा २८,८७,२१०
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२३ �धानम��ी रोजगार काय��म: 

कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७७ को दफा ६ अनुसार �थािनय तहले पुण� �पमा
�यालामा आधा�रत भई दफा ५ अनुसार �ाथिमक�करण सिहत एक सय िदनको रोजगारी सुिन��चतता ह�ने गरी दफा ४ वमो�जमका आयोजना छनौट तथा
काया��वयन गनु� पद�छ । यस वष� पा�लकालाई ४१७ �िमकको लािग १०० िदन रोजगारी �ृजना ह�ने गरी �ितिदन � ५१७ का दरले कुल � २,४६,६१,०००।
००वजेट �ा� गरेकोमा ६० वटा काय��ममा ७२२ जनालाई रोजगार िदई �िमकको खातामा भु�ानी गरी �२,३३,६१,०००।००खच� गरेको छ । काय�िव�ध
अनुसार दरिव�लेषण गरी आयोजनामा ला�े �िमकको सं�या एिकन नगरी पँु�जमा आधा�रत आयोजना छनौट तथा काया��वयन गदा� तोकेको पा�र�िमकमा
�यूनतम �पमा एक जनालाई १०० िदन रोजगारी �ा� नभएको र रोजगारी उपल�ध गराई �याला भु�ानी गरेकोमा समेत िनमा�णसँग स�व��धत मालसामान
ख�रदको भु�ानी �यालामा भएको दे�खएको छ । काय�िव�ध अनुसार वा�तिवक �पमा रोजगारी �ृजना ह�ने आयोजना तथा �ोत यिकन गरी आयोजना छनौट र
काया��वयन गन� पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।(उदाहरण)

(�)
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�
सं

गो भौ नं आयोजनाको नाम काय� स�प� िव ओ �यू र
भु�ानी अनुसार
�याला

भु�ानी
अनुसार
�याला
�ितशत

िनमा�ण
मालसामान
ख�रद

�िमक र
रोजगार
िदन

भु�ानी
(�ितिदन �
५१७ का दरले)

१ २०७
०७८।३।
२१

िव�ुत पावरहाउस जनता आ िव
मा�थ�ो िटला गोरेटो वाटो िनमा�ण

१०१९६७६ ६५२६६३ ६५ ३४७३३७ २६ जना
क�रव ७३
िदन

१००००००

२ क) २०४
०७८।३।
२१

गारेसाजा �याला पधेरा वडा
काया�लय सडक सुधार

६३४३५० २८४६५८ ५० ३८५३४२ १९ जना
५८ िदन

५७००००

३ ख) १६२
०७८।३।
२४

भेरीखक�  चौखवाड गोरेटोवाटो ३५३९२४ १५३५४९ ४४ १९६४५१ ७ जना
९७ िदन

३५००००

४ ग) १८७
०७८।३।
१८

घ�ेखोला गोरेटो वाटो िनमा�ण ५२५३९४ १७४२६९ ३५ ३२५७३१ १४ जना
७३ िदन

५०००००

५ २०९
०७८।३।
२१

जनक�याण मािव काँस पोखरी
िप�ड िनमा�ण

६००००० २५७४७१ ४३ ३४२५२९ २० जना
५८ िदन

६०००००

६ २१०।०७८
।३।२१

नेरामावी िफ�ड िनमा�ण ४८०३५७ १८९४५३ ४७ २१०५४७ १२ जना
६४ िदन

४०००००

७ २०८।०७८ थापाचौर ४५६२३५ १३९०८४ ४० २१०९१६ ८ जना ३५००००
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३।२१ गोरेटोवाटो िनमा�ण ८५ िदन

८ २११।०७८
३।२१

आधारभुत िव�ालय काउलेचौर
भवन िनमा�ण

१०५०००० ३३१५८७ ३२ ७१८४१३ २१ जना
९६ िदन

१०५००००

२४ िविवध खच�: 
िविवध खच� खाता तफ�  हे��भटासवाट � ५३,५८,२३५।०५ र सडकवोड� नेपालवाट � १८०१३६२।०० समेत कुल � ७६,२०,५०३।५५ म�ये �
७०,८९,२२०।८० खच� भई अ��यमा � ५,३१,२८२।७५ वाँक� रहेको छ ।

�
सं

गो भौ
नं

काय��म िववरण खच� (�)

१ २।
०७७।
७।२६

कोरोना �भािवत
घरधुरीलाई खा�ा�
िवतरण

खुला कोटेशन वाट ३ आपुत�कवाट ख�रद गरी एक प�रवारलाई३० के �ज चामल, १ के�ज दाल, १
के�ज नुन, १ �लटर तेल र ३ वटा सावनका दरले १४ वडामा िवतरण

११२९४२४

२ ३।
०७७।
७।२७

बैदेिशक रोजगारवाट
फिक� एका यूवाकालािग
उ�त जातका वा�ा
अनुदान १० जनालाई

लि�त वग�ले पेश गरेको िवल भरपाईका आधारमा अनुदान भु�ानी ४०००००

३ ८।
०७७।
९।१९

यवुा, वदेैिशक
रोजगारवाट फक� का
तथा मिहलाह�लाई
�थािनय तहमा कृिष
उ�म स�ालन तथा
�वध�न

खुला कोटेशन िविभ� ५ आपुत�कवाट खुला कोटेशन माफ� त ख�रद �यव�थापन गरी १५ जना
कृषकलाई �स�पौ�लन �लाि�क २, थोपा �सँचाई २, ��े �ांक� सेट समेत १, �यारेट ५, िड�जटल
मेिशन १ र म��चङ �लाि�क १०० िमटरका दरले १५ जनालाई िवतरण गरेको र िछवाङ िकसान
सहकारी सँ�थाका वडा नं १३ का ५० सद�यलाई �ला��टक टनेल १ थान, थोपा �सँचाई २थान,

��े �ांक� सेट १ थान र म��चङ �लाि�क १०० िमटरका िवतरण

१७१९९४०
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िमत�ययी र �ित�पध� ख�रद िव�ध अवल�वन गरी िवतरणमु�ख र जीवनशैली सुधारका काय��मको �भावका स�व�धमा अनुगमन गरी उपल�धी समेतको
मु�यांकन गरी �यहोरा काया��वयन गनु� पद�छ ।

२५ शेयर लगानी: 
क�पनी र�ज�� ारको काया�लय, ि�पुरे�वर काठमा�डौमा �ल.न. १९६३१५ मा दता� भएको �यापु� पावर क�पिन �लिमटेडमा सं�थापक शेयरधिनको �पमा देहाय
अनुसारका ६ �थानीय तह र �ज�ा सम�वय सिमित समेतको २ लाख ७५ हजार शेयरको �ित शेयर �. १०० दरले �.२,७५,००,०००.०० को सं�थापक
लगािन िनधा�रण गरेको म�ये २०७६।६।१० स�म �.१,४१,७२,४८५.०० शेयर लगानी वापत पावर क�पिन �लिमटेडको नाममा रकम पठाइसकेको दे�ख�छ ।
�लिमटेड क�पिनमा लगानी गन� र �ितफल स�व�धमा सं�थापक शेयरधनीको �पमा रहेका �थानीय तहले साझा अवधारणा तयार गरेको दे�खएन । नाफामुलक
�लिमटेड क�पिनमा लगानी गन� स�व�धमा सेवा �ादायक तहले सिम�ा गनु�पन� दे�ख�छ । शेयर लगानीको �पमा खच� लेखा�न गरेको रकम कितपय �थानीय
तहले आय�यय िववरणमा शेयर लगानीको �पमा देखाएका छैनन् । यसबाट िव��य िववरणमा लगानी लेखा�न नभएको अव�था छ । िव��य िववरणमा लगानी
�ितिव��वत गन�गरी सुधार गनु� पद�छ ।

�. स. �थानीय तह शेयर िक�ा भु�ानी भएको (�) भु�ानी बाँक� (�)

1. आठिबसकोट ६०००० १००००००।०० ५००००००।००

2. मु�सकोट ३०००० ३००००००।०० ०

3. चौरजहारी ३०००० १००००००।०० २००००००।००

4. बािफकोट ३०००० १००००००।०० २००००००।००

5. सानीभेरी ३०००० १००००००।०० २००००००।००

6. ि�वेणी ३०००० १००००००।०० २००००००।००

7. �ज�ा सम�वय सिमित ६५००० ६१७२४५८।०० ३२७५४२।००

ज�मा २७५००० १४१७२४५८।०० १३३२७५४२।००

२६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको
मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने
ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत
साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

२७ आय लेखा�न :
पा�लकाले यस वष� �. ४२,०७,२१६.०० राज�व आ�दानी गरेको छ । पा�लकाले आ�त�रक राज�व तफ�  �व�ूतीय मा�यम �योग नगर� पा�लकावाट भएको सेवा
�वाह अनसुार आ�दानी �भडान नगर� जार� भएको नगद� र�सदवाट �ा� राज�व व�क दािखला गर� पशे भएको व�क भौचरको आधारमा आ�दानी लेखा�न गन�
गरेको देिखयो । यसबाट कुल आयको वा�त�वक अव�था य�कन नहनेु, व�क स�टवेयर र खातामा देखाएको आ�दानीमा फरक पन� ज�ता अव�था भई आय
लेखा�न वा�त�वक नहनेु देिख�छ । �नि�चत अव�ध �भ� अ�नवाय� �रक�साइल गर� आय चहुावट भए नभएको प�ा लगाई य�कन हनेु गर� राज�व आ�दानी
स�व�धमा �व�ूतीय मा�यम �वकास तथा �योग गनु�पद�छ । लेखापर��णको �ममा आय खाताको मौ�दात र वैक भौचरका आधारमा आयको व�क नगद� �कतावमा
भएको ��वि�ट वाहेक सवै र�सद, भौचर, आ�दानी लेखा�न आ�दको पर��ण ग�रएको छैन । पा�लकाले आ�त�रक �नय��ण �णाल� स�ुढ गर� राज�व संकलन र
दािखला �भावकार� भरपद� र पारदश� वनाउन ुपद�छ ।

२७.१ राज�व अिभलेखः पा�लकाको आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमत तथा �यव��थत गन� वनेको ऐन, २०७४ को दफा १३(२)मा राज�वको
लगत तथा लेखा रा�ने तथा फाटवारी पेश गन�, लेखापरी�ण गराउने र �यसको अिभलेख रा�ने उ�रदािय�व �मुख �शासक�य
अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले सव ैवडा माफ� त नगदी र�सदका आधारमा आय संकलन गद� आएको छ । पा�लकाले
र�सद िनय��ण खाता राखेको भएपिन आ�थ�क वष� समाि� पिछ िनयिमत �पमा र�सद �यव�थान गरेको दे�खएन । नगिद र�सद
माफ� त वडा तथा नगरपा�लका काया�लयले संकलन गरी ब�क दा�खला गरेको आयको वा�तिवक अव�थाका स�व�धमा अनुगमन
तथा िनय��णको �भावकारी संय�� िनमा�ण गरी �यव�थापन गरेको पाइएन । मालपोत ज�ता आयका �े�को लगत राखी वािष�क
ल� अनुसार आय संकलन गनु�पन�मा लगत नराखेकाले उ�नुपन� आय उठेको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन। नगरपा�लका �े�का
�ाकृितक स�पदा बेचिवखन गरी आय आज�न गन� स�व�धमा दीघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन । पिहचान गरी आय स�झैता
गरेका काय�को समेत िनयिमत अनुगमन गरी वातावरिणय �भाव मु�या�न गरेको छैन । आय संकलन तथा �यव�थापनका लािग
अनुगमन संय�� र �िव�धको �योग नभएकाले सव ैआय संकलन भई पा�लकाको कोषमा दा�खला भएको अव�थाका स�व�धमा
यिकन गन� सिकएन ।िव�वािशलो र भरपद� �णालीको अभावले आ�दानी तथा राज�वका स�व�धाम लेखापरी�ण राय �य� गन�
सिकएन । आय �यव�था अनुमानयो�य, पारदिश�, भरपद� तथा िव�वसिनय बनाउन आय संकलन तथा �यव�थापनको भरपद�
�णाली िवकास गनु�पद�छ ।
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२७.२ नगरपा�लकाको र�सद िनय��ण खाता अनुसार यस आ.व. मा नगदी र मालपोत गरी दईु �कारको र�सद �योग गरेको छ ।
जसम�ये गत आ.व.मा �योगमा नआई बाँक� रहेको ११ ठेली र यस आ.व.मा छािपएको (र�सद नं.१ दे�ख १०८०० स�म) २१६
ठेली समेत नगदी र�सदको ज�मा २२७ ठेली आ�दानी बाँधेको छ । आ�दानी जनाएकोम�ये यस आ.व. मा २१८ ठेली खच� भएको
र बाँक� (र�सद नं.१०३५१ दे�ख १०८०० स�म) ९ ठेली बाँक� रहेको छ । �यसै गरी मालपोत र�सद तफ�  पिन गत आ.व.को ७५
ठेली र यस आ.व.मा छािपएको (र�सद नं.१ दे�ख ५००० स�म) १०० ठेली समेत मालपोत र�सदको ज�मा १७५ ठेली आ�दानी
बाँधेकोमा १२२ ठेली खच� भई बाँक� (र�सद नं.७०५१–७२००, ७२५१–७३००, ७४०१–७८००, ७८५१–७९००, ७९५१–

८०००, ८१०१–९००० र ९०५१–१०१००स�म) ५३ ठेली बाँक� रहेको छ । बाँक� रहेको नगदी र�सद र मालपोत
र�सदठेलीह� र�सद िनय��ण खातामा �ज�मावरी नसारी राखेको दे�खयो । बष� भरी खपत नभई बाँक� रहेका र�सदका िनिम�
र�सद नं. खुलाई �ज�मेवारी सारी रा�नने उपय�ु �यव�था गनु�पद�छ । बाँक� रहेका ठेलीह� आ.व.२०७८/०७९ को लािग
�ज�मेवारी सारी र�सद िनय��ण खातामा आ�दानी बाँ�ने पा�लकाको भनाइ रहेको छ ।

२८ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच�
समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३
�ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

२९ सामा�जक सुर�ा:
नेपाल सरकारले वजटेमा �यव�था गर� ज�ेठ नाग�रक, �वधवा, अश� तथा द�लत वग�लाई सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण गद� आएको छ ।आ.व. ०७७/७८
मा यस नगरपा�लकामा देहाय वमोजमको सामािजक सरु�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाह�ह� रहेका छन।्यस आ.व.मा सामािजक सरु�ा काय��ममा �.
७,५१,७०,७९१.०० खच� भएको छ ।लाभ�ाह�लाई व�क माफ� त सामािजक सरु�ा भ�ा उपल�ध गराउदै आएको छ । काया�लयले लाभ�ाह�को खातामा ज�मा
हनेु गर� �नकाशा �दएको रकमबाट ते�ो चौमा�सक स�म प�न रकम निझकेमा उ� खाता ��ज हनेु �यव�था गरेकोमा ��ज भएको खाताको �रक�साइल गरेको
छैन । उ� रकम स�वि�धतको खातामानै रहेको र �फता� भएको छैन।लाभ�ाह�को वा�त�वक अव�था प�ा लगाई रकम �यव�थापन गनु�पद�छ ।

२९.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ४ को उपदफा ५ अनुसार नवीकरण ग�रएका लाभ�ाहीको
अिभलेखको सूची अनुसूची-३(क) र (ख) बमो�जमको ढाँचामा िववरण तयारगरी लागू गदा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई थप
�यव��थत र �भावकारी बनाउने दे�खएकोमा पालकाले सो िववरण तयार गरेको नदे�खएकोले उ�े�खत अनुसूची तयार गरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई िव� वसनीय बनाउनु पद�छ ।
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२९.२ जे� नाग�रक, जे� नाग�रक द�लत,एकल मिहला,िवधवा, पूण� अपा�, अितअस� अपा�,वालपोषण द�लत तथा वालपोषण
�े�तोिकएको बग�मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको त�या� देहाय अनुसार छ ।

�.सं. िववरण �थमचौमा�सक दो�ोचौमा�सक ते�ोचौमा�सक ज�मा

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

1 जे� नाग�रक १०५९ १२६४२ १०४१ १२४२० १०९६ १३०३५ ३१९६ ३८०९७

2 जे� नाग�रक द�लत २४६ १९४८ २४४ १९३४ २४२ १९२४ ७३२ ५८०६

3 एकल मिहला ४१६ ३२९६ ४१० ३२७० ३९९ ३१८८ १२२५ ९७५४

4 िवधवा ४७८ ३७६८ ४८६ ३८४५ ४९४ ३९२८ १४५८ ११५४१

5 पूण� अपा� ४९ ५८८ ४६ ५५२ ४७ ५६४ १४२ १७०४

6 अितअस� अपा� १०६ ६६६ १०७ ६८० १०९ ६९६ ३२२ २०४२

7 वालपोषण द�लत ५७० ८४८ ५३० ८०९ २३९७ ३७५१ ३४९७ ५४०८

8 वालपोषण
��तोिकएको

० ० ० ० ५३० ८१७ ५३० ८१७

ज�मा २९२४ २३७५६ २८६४ २३५१० ५३१४ २७९०३ १११०२ ७५१६९

२९.३ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को िनयम २९(१) मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िबतरण ग�रएको भ�ाको
चौमा�सक तथा वािष�क िववरण अ�ाव�धक गरी िनयमावलीको अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गनु�पन� तथा िनयम २९(२)

मा सेवा �दायक माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� �थानीय तहले अनुसूची -१२ बमो�जमको ढाँचामा िहसाब िमलानको
भु�ानी �ितवेदन �णाली माफ� त िवभागमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था उ�ेख छ । तर यस नगरपा�लकाले मा�थ उ�े�खत
अनुसूचीह� तयार गरेको नपाइएकोले भ�ा िबतरणको यथाथ� खच� एक�न गन� सिकएन । सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
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काय�िव�ध तथा िनयमावलीले गरेको �यव�था अनुसारको अनुसूचीह� तयार गरी खच�को अ� व�तता ह�ने तफ�  पा�लकाको �यान
जानु ज�री दे�ख�छ ।

२९.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को िनयम १५(१) मा �थानीय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक
चौमा�सकको अ�तस�ममा भु�ानी गरी स�नु पन� �यव�था छ । पा�लका अ�तग�तका १४ वडामा देहाय अनुसारका तीन
चौिमसकमा गरी तीन ब�क माफ� त �. ७,५१,७०,७९२.०० भु�ानी ह�नेगरी िनकाशा िदएको छ ।बष�भरी ब�क माफ� त िवतरण भई
िफता� भएको आ.ब. ७६।७७ को �. २,५१,२००.०० र आ.ब. ७७।७८ को �. ७,१५,६०३.०० समेत �. ९,६६,८१३.००
संिघय स��त कोष िफता� गनु�पन�मा गरेको छैन । उ� रकम िफता� गनु� पद�छ ।

९६६,८१३
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ब�कको
नाम

�थम
चोमािशक

दो�ो
चोमािशक

ते�ो
चोमािशक

ज�मा िवतरण िफता�

नेपाल
ब�क

१३६४५ १३५१६ १६१६३ ४३३२४ ४२७५६ ५६८

कृिष
िवकस
ब�क

४७८३ ४७६३ ५६२८ १५१७४ १५१२८ ५६

एभरे�
बैक

५३२८ ५२३२ ६११२ १६६७३ १६५८२ ९१

ज�मा २३७५६ २३५११ २७९०३ ७५१७१ ७४४५६ ७१५

३० २०७९-१-१६ धरौटीः 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम, ६४ अनुसार काया�लयले आ�नो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा ज�मा गरेको
धरौटी रकमको गो� वारा धरौटी खाता र �यि�गत धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी रा� नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले धरौटी आय �.७६,२०,५०३.००।– र
मौ�दात �.२,६३,६१,०५५।– देखाएकोमा कितपय अव�थामा धरौटी ज�मा कता�ले धरौटी िफता� माग गन� आएको बखत धरौटी आ�दानी जनाई िफता� खच� गन�
गरेको पाईयो । धरौटी दा�खला गदा� नै �यि�गत धरौटी खाता समेत राखी गो� वार धरौटी खाता एवं मौ�दात अ�ाव�धक गद� जानुपन� दे�ख�छ ।
· पा�लकामा उपभो�ा सिमितको क�ी गरी राखेको धरौटी िनवेदनको आधारमा िफता� िदने गरेको पाइयो । उपभो�ा सिमितको धरौटी िफता� िददा अिनवाय� �पमा
िन�नानुसारका पु��ाई एवं �माण राखेर मा� िफता� गनु�पन� दे�ख�छ ।िफता� गदा� �ािव�धक शाखाबाट फरफारक �माण �लएको छैन ।उदाहारण देहाय अनुसार छ :

गो.भौ.न. िववरण िफता� �.

१४।७७।९।२८ िनमा�ण �यवसायी ७७००००।००

१४।७७।९।२८। नूयू के.िव. िनमा�ण सेवा २६६४४७।००

१७।७७।१०।२१ नेशनल िव�डस� २२१२७३।००

२३।७७।१०।२९ �कृित िनमा�ण सेवा २२११५३।००

४३।७८।३।१९ म� िनमा�ण सेवा २५३००१।००

· उपभो�ा सिमितले धरौटी िफता� माग गरेर के काम गन� हो, �योजन खुलाई उ� रकम खच� वा उपयोगको बारेमा बैठकमा िनण�य भएको माइ�यूटको �ित�लिप ।
· उपभो�ा सिमित रहेको वडाबाट उ� उपभो�ा सिमितले धरौटी िफता� माग गरेको आधार वा �योजनको पु��ाई गन� प� संल� गनु�पन� ।
उपभो�ा सिमितको धरौटी िफता� गदा� पा�लकाबाट स�ब��धत �े�का �ािव�धक समेतको �सफा�रस �लनु�पन� दे�ख�छ ।

३१ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�क काय�िवधा तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ तथा स�झौतामा तोिकएको �यादिभ� यसै िनयमावलीको काय�िब�ध अपनाई फ�य�ट गनु�
गराउनु पे�क� �लनेिदने दबैु थरीको कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� देहायका कम�चारी/िनमा�ण �यवसायी/सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य
स�म फ�य�ट भएको दे�खएन । िनयमावली तथा स�झौता अनुसार फ�य�ट गनु�पद�छ ।

६४८,०००
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पे�क� िमित पे�क� �लनेकोनाम पे�क� �

२०७८।३।२८ झारढु�ा त�ो गलमपाटी झोलुङगे पुल िनमा�ण उ.स. ६४८०००.००

२०७८।३।२७ िशवराज महतारा ४०००००.००

२०७८।३।२९ सूचना �िव�ध अ�धकृत गोपाल वली ६९८५०.००

२०७८।३।३१ िश�ा अ�धकृत िबनाराम ख�का १५००००।००

२०७८।३।२८ िशवराज महतारा १८६०८०.००

ज�मा १४५३९३०.००

उ�े�खत पे��क म�ये चालु आ.ब.मा फ�य�ट भई झारढु�ा त�ो गलमपाटी झोलुङगे पुल िनमा�ण उ.स. को नामको पे�क� फय�ट ह�न बाँक� रहेकोछलफलको
�ममा जानकारी गराएको छ ।

३२ मु�यम��ी रोजगार काय��म
म�ुयम��ी रोजगार काय��म स�ालन काय��व�ध, २०७७ को वुदँा नं ३ मा उ�लेिखत उ�े�य �ा� गन� वुदँा नं ४ मा उि�लखत �ावधानमा र�ह अनसुिुच १
अनसुार �यनुतम ६० ��तशत �ममा आधा�रत र�ह रोजगार�का अवसर �ृजना गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ि�वकृत गरेको काय��म स�प� गन� ि�वकृत
भएको लागत अनमुान अनसुार ४० ��तशत भ�दा वढ� हनेु गर� पूिँजउ�मखु मालसामान ख�रद, ��याभटेर �योग, सवार� साधन �योग गर� ढुवानी गन� ज�ता काय�
तथा ख�रद समावेश भएको देिखयो । जसले वा�त�वक रोजगार� �ृजना नभई उपभो�ा स�म�तले पूिँजगत �कृ�तका काय� गन� सहायक �पमा ठे�ा �यव�थापन गर�
काय� स�प� गरेको �यहोरा �वलभरपाई प�र�णवाट देिख�छ । साथै उपभो�ा स�म�तले पशे गरेका �वलभरपाईमा उ�लेिखत पूिँजगत सामानको म�ुय पा�लकाको
दररेट भ�दा वढ� उ�लेख भएको तथा �योग गरेको प�रमाण समेत ना�प �कतावसँग �भडान हनेु देिखदैन । वा�त�वक रोजगार� �ृजना हनेु गर� काय��व�धमा
तोकेअनसुार काय��म छनौट गर� अपिे�त उपल�ध हा�सल गनु� पद�छ ।

३२.१ मु�यम��ी रोजगार काय��म िनद�िशकाले रोजगार �िमकको �याला स�व��धतको व�क खातामा भु�ानी गनु� पन� �यव�था रहेको
छ । पा�लकाले िन�नानुसार धनमाया �मृती �ित�ान भवन िनमा�णमा संल� िन�नानुसारका �िमकह�को व�क खातामा भु�ानी
भएको �माण संल� नभएकोले पारी�िमक वुझेको �माण पेश गनु� पन� सुझाव िदएकोमा छलफलका �ममा �माण रहेको जनाएको
छ ।
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�
सं

गो भौ नं �िमकको िववरण काय��म रकम (�)

१ २१।०७८।३।
२५

िमलन के सी समेत १० जना मु�यम��ी रोजगार काय��मः धनमाया
�मृित �ित�ान

१०९२००

२ २१।०७८।३।
२५

भुवन के सी समेत १६ जना १७५३६०

३ २१।०७८।३।
२५

ितलसरा के सी समेत १६
जना

१७५३६०

४ २८।०७८।३।
२५

शेर वहादरु ओ�ल समेत ५
जना

�देश सरकारः डाँडा खसु�पानी चौर िटला सडक
िनमा�ण

३०८२५

५ २८।०७८।३।
२५

जयराज ओ�ल समेत ८ जना ९६३७०

३२.२ गो भौ नं १।०७८।३।४ वाट भेरी खोला लघु जलिव�ुत आयोजनालाई मम�त काय�को लािग � १२११५९६।०० भु�ानी भएको
छ । पा�लकावाट गत िवगतमा भएको वजेट तथा खच� खु�ने िववरण राखेको नपाइनुका साथै लघू जलिव�ूतलाई उपल�ध
गराएको अनुदान अनुसार के कित सेवा सुिवधामा वढो�री भयो सो खु�ने िववरण पेश भएन ।

३२.३ मु�यम��ी रोजगार काय��मले अ�धका�धक वेरोजगारलाई रोजगारको अवसर िदने उ�े�य रहेकोमा यस काया�लयवाट िविभ�
उपभो�ा सिमितलाई उपल�ध गराएको अनुदानमा एकै ढुवानी �यावसायी मा� लाभा�वीत ह�ने गरी भु�ानी भएको छ । एक �थान
दे�ख अक� �थानस�मको दरुी र तौललाई आधार मानी �थानीय िनयकायले दररेट तय गनु�पन�मा सो पिन गरेको नपाईएकोले
ढुवानी खच�ह� यथाथ� परक छन भनी यिकन गन� सिकएन ।
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३३ �देश सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म ८०६५९४०३५०२
वागखोर स�तपोल लो�टवा� सडक �नमा�ण उपभो�ा स�म�तलाई गो भौ नं १२।०७८।३।२४ वाट � ९६२२४०।०० भ�ुानी गरेकोमा संल�न �वलभरपाई
�न�नानसुार देिखयोः

३३.१ · िड �स स�लायस�लाई �ितघ�टा � २९०८।४१ का दरले २०० घ�टाको � ६५७०७४।०० भु�ानी भैसके पछी पिन पुनः सोही
काय�को लािग िहमालय आयल �टोरलाई िडजेल वापत � ३६०७५२।०० भु�ानी िदनु औिच�यपुण� दे�खएन ।
· �थानीय तहलेनै तय गरेको (य�� उपकरण) डोजर ��याभेटरको खच� दररेट स�व�धमा �ित घ�टा ए�साभेटरलाई १५ �लटर
ला�े न�स� तय गरेको छ । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवल अनुसार २०० घ�टाको लािग ३००० �लटर मा� िडजेल आव�यक
पन�मा िहमालय आयल �टोरवाट ३२२१ �लटर िडजेल ख�रद गरी भु�ानी िदएकोले न�स�भ�दा वढी २२१ �लटर िडजेल खच�को
�ित�लटर ९९.११ का दरले मु�यअिभवृि� कर समेत दा�खला गनु� पन� �

२४,७५०

३३.२ काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई उपल�ध गराएको रकमवाट स�झौता अनुसार पँू�जगत काय�, �िमक काय� र ढुवानी खच� ह�नु
पन�मा िन�नानुसारका उपभो�ाले भु�ानी भएको रकमको ४७ �ितशतस�म ढुवानी खच� भएको दे�खएकोले य�ता खच�लाई
�थािनय तहले दरुी र तौलको आधारमा ढुवानी खच� िदने गरी खच� �यव��थत गनु� पद�छ ।

गो भौ नं उपभो�ा सिमित सामा�ी उपभो�ा
सिमितको
भु�ानी रकम

भु�ानी म�ये
ढुवानी खच�

खच�
�ितशत

२६।०७८।३।
२५

जनिहत आ िव मा�मी मु�सकोट ढंुगा, वालुवा,
िगिट

१९४०००० ३९३००० २०.२५

२७।०७८।३।
२५

खौला सडक ह� ँद ैसौरेनी सडक
िनमा�ण

ढंुगा, वालुवा,
िगिट

३३९५००० १५९८३०० ४७

३३.३ �थािनय िनकायले तय गरेको दररेट अनुसार उपभो�ा समुहले िनमा�ण सामा�ी ख�रद गनु�पनु� पद�छ । �थानीय तहको दररेट
अनुसार �यािवन व�स २.१.१ साईजको � ३०३१।१०, ३.१.१ को � ४५१३।२७ र १.५.१.१ को � २४७६।६६

१२३,९६९
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िन�नानुसारका उपभो�ा समुहह�ले �थािनय दररेट भ�दा वढी मु�यमा िनमा�ण सामा�ी खरद गरेकोले वढी रकम दा�खला गनु� पन�
�

गो भौ नं उपभो�ा सिमित �यािवन व�स
सं�या

साइज िवल अनुसार
भु�ानी दर

वढी
भु�ानी

७।०७८।३।
३१

जनक�याण मािव अल�चा, िफ�ड
िनमा�ण

९८ २.१.१ ३१६३।२६ १४६३५

४७ ३.१.१ ४३९८।७८ ६०७५

९।०७८।३।
२३

चनखोला पाइले दो�ो लघु जल िव�ुत व
आ

४४ २.१.१ ३७५८।०० ३६१४६

१३।०७८।
३।२४

मा�मी �ज िट जेड दे�ख खैरेनी चौर िशव
आिव सडक

२० २.१.१ ३१४१।०० २४८३

१३।०७८।
३।२४

�ानोदय मा िव लह� िफ�ड िनमा�ण २५ २.१.१ ३०३१।३४ १८७१

९८ २.१.१ ३१४१।५९ १२२३५

४७ ३.१.१ ४५१३।२७ ६०७५

२४।०७८।
३।२५

डाँडा खसु�पानीचौर ४५ २.१.१ ३३८३।०९ १७८९८

१० १.५.१.१ २९५५।३० ५४०८

२५।०७८।
३।३२

डाडा कुलेनी वुढापाक�  िटला सडक उ स ४५ २.१.१ ३३८३।०९ १७८९८

६ १.५.१.१ २९५५।३० ३२४५

ज�मा १२३९६९
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३३.४ पशुपित मा�यािमक िव�ालय मु�सकोट न पा २ लाई � १९४००००।०० भु�ानी भएकोमा संल� िवल अनुसार जय हनुमान
िफ�स िच�नी ई�ा उ�ोग िवजौरी दा�वाट १९००० इ�ा � २,३६,१७०।०० मा ख�रद गरेको र उ� सामाि�को ढुवानी भाडामा
सामाि�को समेत मु�य परे नपरेको नखुलाई � १८१८३०।०० भु�ानी िदईएको दे�ख�छ । सव ैसामा�ी �थानीय िनकायको
दररेटलाई आधारमानी भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ ।

३३.५ काया�लयले जनिवकास �िमक सहकारी सं�थालाई एक घर एक धारा िनमा�णका लािग गो भौ नं २३।०७८।३।२५ वाट �
१९४००००।०० भु�ानी गरेको छ । आयोजनाको लि�त वग�वाट सहभागी गराई उपभो�ा सिमित गठन गरी िदगो �पमा एक घर
एक धारा काया��वयन गराउनु पन�मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४को िनयम ९७ अनुसार नभएको �म सहकारीवाट काम
गराउनु उपय�ु दे�खएन ।

३४ �कोप �यव�थापन कोषः 
पा�लकाले गत आ�थ�क वष�को � १७८२३८१।०० कोिभड खच�को रकम यस आ�थ�क वष�मा भु�ानी िदएको छ ।कोषको रकम स�व��धत आ�थ�क वष�मै भु�ानी
गन� गनु�पद�छ । गत आ�थ�क वष�को भु�ानी िदन वाँक� � १७८२३८१।०० र यस आ�थ�क वष�मा कोिभड रोग िनय��णका लािग िन�नानुसार � २१९७२७६।००
समेत ज�मा � ३९,७९,६५७।०० खच� भएको छ । कोिभड िनय��णकालािग ख�रद भै उपयोग ह�न वाँक� औष�ध र उपकरणह�को संर�ण आव�यकता अनुसार
उपयोगको �व�ध िमलाउनु पन� दे�ख�छ ।

भु�ानी िववरण भु�ानी रकम

�वारे��टन �यव�थापन स�व�धी सामा�ी ८०४५९७।००

औष�ध र उपकरण स�व�धी खच� ४९१७५९।००

खाना खाजा �वारे��टन स�व�धी खच� ३४१८६३।००

तलव भ�ा आिदमा खच� ५५९०५७।००

ज�मा २१९७२७६।००

३५
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अनुगमन तथा स�परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४ (२)(घ) मा
बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो बष� लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष� स�मको बाँक�
बे�जु िन�नानुसार रहेको छ । स�परी�णको �यहोरा अनुसूिच १ मा उ�ेख छ ।

(�. हजारमा)

गत वष�को स�मको बे�जू �. यो वष� फ�य�ट बाँक� बे�जू

153051
0 153051

३६
अ�ाव�धक बे�जू ��थितः पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७६।७७ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जू ��थित देहाय अनुसार रहेको छः

(�. हजारमा)

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू(E=A-B+C+D)

153051 0 4584 0 157634

लेखापरी�णमा संल� कम�चारीको िववरण :
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�.सं. लेखापरी�णमा संल� कम�चारी पद ह�ता�र

1. �ी वनमाली पौडेल लेखापरी�ण अ�धकारी

2. �ी छे�बहादरु थापा लेखापरी�ण अ�धकारी

3. �ी िव�ण ुबहादरु राई लेखापरी�ण अ�ध�क


