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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को 
लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार 
गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा 
२०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 207७/7८ को 
आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको नगर प्रमखु उद्दशे्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिा भए 
नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उद्देश्र् 
रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवदेन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन 
। लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका नगर प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(कणााली प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ९३ तमतिाः २०७९।३।१७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री नगर प्रमखुज्रू्, 

भेरी नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
जाजरकोट  । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  नगरपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पूणा रुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ३८ लाख ९२ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् त्रँ्हाबाट तमति २०७८।०७।२५ मा रु ११ लाख ८१ 
हजारको प्रतिर्क्रर्ा उपलब्ध भई बाकँी बेरुजू असलु गनुापने रू. १२ लाख ४८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १६ लाख १३ हजार 
र पेश्की रू. १ करोड  ९८ लाख ४९ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु ४ करोड ५९ लाख ६१ हजार बरेुजू बाँकी रहेकोमा 
र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ६ करोड  ८६ लाख 
७२ हजार रहेको छ । नगरपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम 
सही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/नगर कार्ापातलका, नगरनगर 
प्रमखु/नगर प्रमखु र नगर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

  
 (शंकर प्रसाद पन्थी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

भेरी नगरपातलका, जाजरकोट 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

६७ ३० २३८९३ ० १५ ११८१ ६७ १५ २२७११ १२४८ ० १६१४ ० ० १६१४ १९८४९ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

भेरी 
नगरपातलकाजाजरकोट ४५९६१ ० ० ४५९६१ ० २२७११ ६८६७२ 

 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 79

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भेरी नगरपा�लका, जाजरकोट , भेरी नगरपा�लका , जाजरकोट

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख दल   बहादरु   घत� २०७७-९-९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राजे��   बहादरु   कठायत २०७६-९-८

बे�जु रकम २२,७११,४१८
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ६,१८,००,१५८.५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५४,११,१२,००० चालु खच� ४२,३९,३५,७७३

�देश सरकारबाट अनुदान ३,८४,७१,२०१ पँूजीगत खच� १७,८२,८६,९१३

राज�व बाँडफाँट ८,७८,०१,६१३.५ िव�ीय/अ�य �यव�था २२,५१,५६,५०६

आ�त�रक आय १,४३,४४,२६६.०८

अ�य आय ११,३६,३०,६२५

कुल आय ७९,५३,५९,७०५.५८ कुल खच� ८२,७३,७९,१९२

बाँक� मौ�दात २,९७,८०,६७२.१६
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�म भौचर
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भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ �थानीय स��त कोष,प�रचय,राय,लेप �ममा असुली र िव��य िववरणः 
क) �थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस नगरपा�लकाले िव��य
ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स� चालन भएको आयोजनाह� समेतको
आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।78 को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।

�स.नं. आयतफ� �स.नं.
 

�ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

1 गतवष�को �ज�मेवारी  61800158.
50

1 चालुखच�  423935773
.00

 क)नगद  0.00 2 पँूजीगतखच�  178286913
.00

 ख)ब�क  61800158.
50

3 िव�ीय�यव�था भु�ानी  0.00

2 राज�वआ�दानी  10214587
9.66

 क)ऋण भु�ानी  0.00

 क)आ�त�रक राज�व  14344266.
08

 ख)�याज भु�ानी  0.00

 ख)  संघीय राज�व
बाँडफाँड

 84509393.
36

 ग)अ�य भु�ानी  0.00

 ग)�देश राज�व बाँडफाँड  1006417.2
2

4 लगानी  0.00
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भौचर
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िबषय बे�जु रकम

 घ)�थािनय राज�व
बाँडफाँड

 2285803.0
0

    

3 संघीयसरकारबाट �ा�
अनुदान

 541112000
.00

 ऋणलगानी  0.00

 क)िव�ीय समानीकरण
अनुदान

 11600000
0.00

 शेयरलगानी  0.00

 ख)सशत� अनुदान  41606200
0.00

 अ�यलगानी  0.00

 ग)समपूरक अनुदान  4050000.0
0

5 िनकासािफता�  116694862
.00

 घ)िवशेष अनुदान  5000000.0
0

 क) आ.व.२०७६।७७को
िनकासा िफता�

 27759674.
00

4 �देशसरकारबाट �ा�
अनुदान

 38471201.
00

 ख) आ.व २०७७।७८को
िनकासा िफता�

 88935188.
00

 क)िव�ीयसमानीकरण
अनुदान

 10196000.
00

6 धरौटीिफता�  149000.00

 ख)सशत� अनुदान  14732500.
00

7 काय�स�ालनकोष तफ�  खच�  0.00
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 ग)समपूरक अनुदान  8471701.0
0

 क)िविवध खच� खाता  0.00

 घ)िवशेष अनुदान  5071000.0
0

 ख)�कोप �यव�थापन कोष  0.00

5 िव�ीय�यव�था �ाि�  0.00 8 काय�स�ालनकोष तफ�  ब�क
मौ�दात

 0.00

 क)ऋण �ाि�  0.00  क)िविवध खच� खाता  0.00

 ख)साँवा �ाि�  0.00  ख)�कोप �यव�थापन कोष  0.00

 ग)�याज �ाि�  0.00 9 अ�तरसरकारी िव��य
ह�ता�तरण तफ�  �यय

 108312644
.00

 घ)अ�य �ाि�  0.00  क)सामा�जक सुर�ा काय��म
३१४०१०१२३

 80635664.
00

6 काय�स�ालन कोषतफ� को
आय

 0.00  ख)�थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

 13350758.
00

 क)िविवध खच� खाता  0.00  ग)सामा�जकिवकास म��ालय
३५००००११३

 1200000.0
0

 ख)�कोप �यव�थापन कोष  0.00  घ)आ�त�रक मािमला तथा  0.00
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िबषय बे�जु रकम

कानून म��ालय
३१४०००११३

7 जनसहभािगता (नगद)  0.00  ङ)मु�यम��ी रोजगार,

उ�मशीलता तथा
आयआज�न काय��म
३०१००१०२४

 2157716.0
0

8 अ�तरसरकारी िव��य
ह�ता�तरण तफ�  आय

 10831264
4.00

 च)उ�ोग, पय�टन, वन तथा
वातावरण म��ालय
३०७०००११४

 4044638.0
0

 क)सामा�जक सुर�ा
काय��म ३१४०१०१२३

 80635664.
00

 �थानीयतह �शासक�य भवन
पूवा�धार िबकास काय��म
३६५०११११४

 6923868.0
0

 ख)�थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

 13350758.
00

 ज)आ�त�रक मािमला तथा
कानुन म��ालय
३१४०००११३

 0.00

 ग)सामा�जकिवकास
म��ालय ३५००००११३

 1200000.0
0

10 धरौटीखातामा मौ�दात  4729041.0
0
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िबषय बे�जु रकम

 घ)आ�त�रक मािमला तथा
कानून म��ालय
३१४०००११३

 0.00 11 मौ�दात  25051631.
16

 ङ)मु�यम��ी रोजगार,

उ�मशीलता तथा
आयआज�न काय��म
३०१००१०२४

 2157716.0
0

 क)नगद मौ�दात  0.00

 च)उ�ोग, पय�टन, वन तथा
वातावरण म��ालय
३०७०००११४

 4044638.0
0

 ख)ब�क मौ�दात  25051631.
16

 छ)�थानीयतह �शासक�य
भवन पूवा�धार िबकास
काय��म ३६५०११११४

 6923868.0
0

    

 ज)आ�त�रक मािमला तथा
कानुन म��ालय
३१४०००११३

 0.00     

9 धर�टीआय 4878041.0
0
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10 लगानीकोसाँवा िफता�  0.00     

11 अ�यिविवध आय  439940.00     

 ज�मा  85715986
4.16

  ज�मा  857159864
.16

�थािनय तह �कोप �यव�थापन कोष

बजेट िशष�क �वीकृत वािष�क
बजेट

िनकासा खच� बाँक� कैिफयत

�थािनय तह �कोप �यव�थापन कोष १५२२२२०० १२३६६९२६ १२३६६९२६ २८५५२७४  

ख) प�रचय : �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक
अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगर पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले
संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व,

पारदिश�ता सुिन�� चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त १३ वडा,
६८ सभा सद�य, २१९.७७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३३ हजार ५१५ जनसं�या रहेको छ ।

ग) लेखापरी�ण : लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेशण, लेखापरी�ण मानद�ड, लेखापरी�ण
माग�दशन�, �यवसायीक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत वािष�क लेखापरी�ण योजना, ईकाइगत
लेखापरी�ण योजना, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र पेश भएका िववरणको आधारमा लेखाप�र�ण
स�प� न ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य
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िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� न गरी दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा
स�ब� पदा�धकारीसँग िमती २०७८।06।20 मा छलफल स�प� न भएको छ । लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

घ) असुली : लेखापरी�णको �ममा �.32,400।- असुल भई नेपाल बँैक �लिमटेड जाजरकोट िमितमा 2078।6।१ मा �.12,150।- राज� व
शीष�क न�बर 11131, 2078।६।२० मा �.2,400।- राज� व शीष�क न�बर 11131 र 2078।६।२० मा �.17,850।- �थानीय राज� व
खातामा दा�खला भएको छ ।

ङ) िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक
गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा� नुपद�छ । सोही ऐनको दफा
६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा
खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा
रा� नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS BASED ढाँचामा
�ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन
गनु�पद�छ ।
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२ वकै मौ�दात: 

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पा�लकाको चालु र पँुजीगत खच� खातामा असार मसा�तको मौ�दात �.4,28,13,762।89

रहेकोमा खाता ब�द गदा� चालु र पँुजीगत खच� खातामा �.1,09,55,671।89 र स�� चत कोषमा �.1,40,95,959।27 गरी ज�मा
�.2,50,51,631।16 मौ�दात रहेको पाईयो ।

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स� चालन 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 िन�न वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन,

• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन,

• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को
अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प� चात पिन चालु खच� खतामा �.1,67,191।89 र
पँुजीगत खच� खातामा �.1,07,88,480।- समेत गरी �.1,09,55,671।89 मौ�दात राखेको पाईयो,
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको
काया��यवन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार 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 6(क) अनुसार ठे� का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयलाई िदइएको पाईएन,
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• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको पाईएन,

• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल, 2064 को िनयम 7 र 8 वमो�जम ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार
गरेको पाईएन,

• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को
िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन,

• ठे� काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे� का खाता र क�टे�जे�सी खाता राखेको पाईएन।साथै ठे� का फाईलह�को लगत तथा
अिभलेख �सल�सलेवार �पमा राखेको पाईएन,

• �थानीय सरकार स� चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा
वनाएको पाईएन,

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� न भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा
सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन,

• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ�
ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन,

• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका
िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना
भएको पाईएन,

• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाईएन,

• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको 114 जनाको दरब�दी
रहेकोमा 26 दरब�दी �र� रहेको पाईयो,
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• सुशासन �यव�थापन तथा स� चालन िनयमावली, २०६५ को दफा १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन
��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन,

• भु�ानीको लािग िबल भरपाई र आव�यक कागजात संल� गरी �ािव�धक तथा अ�य शाखाबात भु�ानी कारोबारको �सफ�रस प�(मलेप
फारम नं २०२) �सफा�रस भई आ�थ�क �शासन शाखामा �ा� भए पिछ भु�ानी गनु�पन�मा सो भएको पाईएन,

• �देश सरकार अ�तरसरकारी अ��तयारी तफ�  �देश लेखा ईकाइ काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण गरे गराएको पाईएन,

• काया�लयले िव�ुितय हा�जरीको �यव�था गरी कम�चारीको उप��थित अिभलेखलाई थप �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
• अ�तरसरकारी संघ तफ�  भु�ानीका िवल भरपाईह� भु�ानीका लािग अ�य शाखाबाट �सफा�रस भई आउनु पन�मा नभएको तथा
सामा�जक सुर�ातफ�  ऐन िनयम अनुसारका अनुसुचीह� अ�ाव�धक नगरेको र �ािव�धक तथा अ�य शाखाह�बाट भु�ानी कारोवारको
िशफा�रस प� (म.ले.प.फा.नं. 202) संल� नगरेको भिन आ�त�रक लेखापरी�णबाट औँ�याएकोमा सुधार भएको छैन,

• िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन,

• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी
�ितवेदन पा�रत नगरी �.2,81,74,426।- तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन,

• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स� चालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७
बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा
बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछय�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस
पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी
अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गरेको छैन ।

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 ।
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४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी : 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत
गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकामा उप �मुख �ी भावना भ�डारीले िमित २०७६।३।
१० गते �.68 करोड ५ लाख 58 हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।३।११ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय
तहका �मुखले २०७७।4।07 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको
समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५ अब�डा बजेट : 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ मा �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� �.३ करोड अब�डा राखेको छ ।उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िमित 2077।6।13 लगायत िविभ� िमितको
िनण�यबाट पँुजीगततफ�  �.2,95,00,114।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन�
�ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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६ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने
रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत
अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका,
बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय
गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� न ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार
गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा
तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार
बजेट सीमा लगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत
पदा�धकारीको �यान जानु पद�छ ।

७ बजेट तथा काय��म तजु�मा : 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को
नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न
निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको
�यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।
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८ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०7७ को िनयम ...(..) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने
र खच� भएको अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को
िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था छ ।काय�लयबाट यसवष� चालुतफ�  15 वटा काय��म खच� िशष�कमा �.1,87,64,475।– र
पँुजीगततफ�  8 वटा योजनामा �.29,92,101।– भु�ानी िदएको छ । काय�पा�लकाको 2077।05।30 को िनण�यानुसार भु�ानी िदई 2078।
03।11 को बजेट सभाले िनण�य न�बर 4 माफ� त एकमु�मा काय�पा�लकाले गरेका िनण�य अनुमोदन गरेको पाईयो । यसरी गतवष�को खच�
रकम भु�ानी ह�नुको कारणमा बजेट अनुसार िनकासा नह�नु र कोिभडको कारणले थप खच�को दािय�व �सज�ना भएको तथा
�.76,84,500।– पदा�धकारीको छुटु सुिवधा िदनुपरेको उ�ेख गरी गतवष�को भु�ानी िदनु परेको �यहोरा काया�लयले जनाएतापिन अिघ�ो
वष�को भु�ानी नगरी नह�ने अव�था भएमा भु�ानी िदन वाँक�को क�चावारी रा�ख भु�ानी िदने र स�पुण� रकम तथा �यहोरा खुलाई
अनुमोदन गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।
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९ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः 
कणा�ली �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०75 को िनयम 26 बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण वनाई
पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� न गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

�.स.

स
बजेट
उपिशष�क

कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो चौमा�सक ते�ो
चौमा�सक

आषाढ मिहना  

1 पँू�जगत
खच�तफ�

178286913 21731906 17337058 139217949 94408304  

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.17,82,86,913।- िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.2,17,31,906।- अथा�त
12.19 �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.1,73,37,058।- अथा�त 9.73 �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.13,92,17,949।- अथा�त 78.09

�ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.9,44,08,304।- अथा�त 52.95 �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा
आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । वषा��तमा काय� गराउदा गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।
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१० �े�गत बजेट र खच�को ��थितः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७7।७8 को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�किवकास 38563000 35017000 90.8

२ सामा�जक�े� 321391000 297827000 92.66

३ पूवा�धारिवकास�े� 193238000 104493000 54.07

4 वातावरण तथा िवपद 0 0  

5 िव�ीय�यव�थापनरसुशासन 36522000 31999000 87.61

6 काय�स� चालन तथा
�शासिनक खच�

148368784.5 132886686 89.53

ज�मा 738082784.5 602222686 81.59

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा 92.66 �ितशत काय�स� चालन तथा �शासिनक खच�मा
89.53 �ितशत र पूवा�धार िवकासमा सबै भ�दा घटीमा 54.07 �ितशत रहेको छ । 
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११ खच� िब�लेषण : 

पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.1,66,30,069।08, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.66,50,99,011।58 समेत
�.68,17,29,080।66 आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � 42,39,35,773।- र पँू�जगत तफ�  �.17,82,86,913।- गरी �.60,22,22,686।-
खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 2.76 �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.1,08,92,400।- खच�
भएको छ जुन आ�त�रक आयको 65.49 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट
63.74 �ितशत चालु र 28.80 �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म
संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको
रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१२ ल�य �गित : 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स� चालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य
�तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको
ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/

योजना
कुल
काय��म

वािष�क �गित ��थती  

शू�य �गती २५%स�म
�गित

५०% स�म
�गित

७५% स�म
�गित

७५%

भ�दा मा�थ
�गित

काय��म
सं�या

166 0 2 5 18 141
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१३ �ज�सी �यव�थापन: 

कणा�ली �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७5 को िनयम ५० मा �ज�सी िन�र�ण स�ब��ध �यव�था छ । �ितवेदन �ा� भए पिछ
�ललाम गनु�पन� भए ६ मिहना िभ� र मम�त गनु�पन� भए तीन मिहना िभ� ग�रस�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले �ज�सी िनरी�ण ग�र पेश
गरेको �ितवेदन बमो�जम डे�कटप क��यटुर ५, ि��टर ४, �यापटप ५, ��टल दराज २, फोटोकपी ि��टर २ लगायतका सामान �ललाम
गनु�पन� र ि��टर १, �यापटप ४, ��टल दराज १०, टी.भी. १ लगायतका सामान मम�त गनु�पन� �यहोरा उ�ेख भएकोमा िनयमावलीमा
�यव�था भए बमो�जम समयमै �ललाम तथा मम�त गनु� पद�छ ।

१४ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा
संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत 114 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध
स�म करार समेत 88 जना पदपूत� भएको दे�ख�छ ।साथै �वा��य चौिक तफ�  काय�रत अनिम, अहेव र काया�लय सहयोगी समेत 20 जना
करारमा रा�ख काय�संचालन गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका
�मुख �शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत 9 पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता
नह� ँदा िवषयगत काय��म स� चालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर पद�छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो
पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ ।
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१५ कम�चारी करार – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी
दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले सेवा करारमा �लनुपन� पद सवारी चालक, काया�लय सहयोगी, हे�पर, फोहोर
�यव�थापक ज�ता पदह� बाहेक कानून अ�धकृत, ई��जिनयर, सव ई��जिनयर ज�ता िविभ� पदमा 14 जना करारमा रा�ख काय�संचालन
गरेको छ । उ� १४ जनाम�ये िवगतदे�ख 12 जना र 2077।78 मा उ�म िवकास सहजकता� 2 जना करारमा रा�खएको छ । सेवा
करारबाट �लनुपन� जे.�स.िव. चालक 1 लाई 2077।78 मा करारमा रा�खएको पाईयो । िवगतदे�ख ड� ाईभर, हे�पर करारमा रा�खएको छ ।
यसैगरी �वा��य चौक� तफ�  11 जना अहेव, अनिम, �याव अ�स�टे�ट र 9 जना काया�लय सहयोगी करारमा रा�ख िविभ� �वा��य चौक�मा
काय�रत रहेका छन । उ� अहेव, अनिम म�ये 2 जना यसवष� करारमा �लएको अ�य कम�चारी िवगतदे�ख नै करारमा रा�ख काय�संचालन
गरेको पाईदा दरव�दी, पूित�, करार, सेवा करार स�ब�धमा िव�लेषण गरी काय�बोझको आधारमा िनयमसंगत मा� कम�चारी भना� गनु� पद�छ ।

१६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

�थानीय सरकार स� चालन 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� चालनमा 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 िदनु पद�छ ।
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१७ वडा सिचवको पदपूित� : 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय
बमो�जम छ । �र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

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

१३ १३ 11 2

१८ सेवा�वाहको ��थित : 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा
सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार
१8 वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, २6 बटा काय�िब�ध र िनद�िशका, नीित, मापद�ड र अ�य गरी 16 �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ ।
यस वष� पा�लकाबाट िन�नानुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा� भएको छ ।

िववरण ज�मा

  घरन�सा पास 37

प��करणतफ�  

ज�मदता� 795

मृ�यदुता� 44

8/72
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बसाईसराईआएको/गएको

िववाह दता� 81

स�ब�धिव�छेद दता� 2

पूवा�धार िवकाश सडक िनमा�ण  

   कालोप�े सडक िनमा�ण/मम�त, �ाभेल सडक िनमा�ण/

मम�त

0

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स� चालनमा
स�तोष जनक दे�खएन । 
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१९ योजना छनौट र काया��वयन : 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र
�ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था छ।सभाबाट �वीकृत बािष�क नगर िवकास योजना
२०७7÷७8 को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स� चालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले
संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

१ लाख
स�म

१ लाख
दे�ख 5

लाखस�म

५लाख दे�ख
१०
लाखस�मका

१०
लाखदे�ख
15
लाखस�म

१5

लाखदे�ख
20लाखस
�म

20
लाखभ�दा
मा�थ

ज�मा

3 51 60 12 9 31 166

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.२० करोड ७८ लाख २ हजारका योजनाह� स�प� न गरेको छ ।य�ता योजना म�ये १ लाख
भ�दा साना ३ वटा, १ लाख दे�ख ५ लाख स�म ५१ वटा, ५ लाख दे�ख १० लाख स�म ६० वटा, १० लाख दे�ख १५ लाखस�म १२
वटा, १५ लाखदे�ख २० लाखस�म ९ वटा र २० लाख भ�दा ३१ वटा योजना स�ालन गरेको दे�ख�छ ।िनमा�ण काय� स�झौता सं�या धेरै
ह�दा काया�लयको जनश�� वष�भरी िनमा�ण काय� �यव�थापनमा ला�ु पन� साथै स साना योजना स�ालन गदा� खच� वृि� ह�ने र ता��वक लाभ
नह�ने दे�ख�छ । �यसैले स साना छ�रएका योजना भ�दा ठूला बजेटका मह�वपूण� योजना छनौट �वीकृित र संचालन गन� काया�लयको �यान
जानु पन� दे�खएको छ । �य�तै िनमा�ण स�झौताको आधारमा िव�ललेषण गन� हो भने �ािव�धक कम�चारीले ��येक िनमा�ण काय�मा पूरा समय
िदएर काय� गन� स�ने नदे�खदा काय�को गुण�तरमा समेत �भाव पान� दे�खएको छ । िनमा�ण काय� स�झौता आ�थ�क वष�को अ�तस�ममा पिन
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भईरहने गना�ले िनमा�ण काय� �यव�थापनका काय� �थम चौमा�सकमा नभई आषाढस�म पिन भईरहेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा
काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२० रकमा�तर : 

काया�लयबाट यसवष� 16 वटा काय��ममा िविनयो�जत बजेटबाट �.61,50,000।-, 17 वटा काय��म संचालन गन� �.56,50,000।-
िविनयोजन गरी काय��म संचालन गरेकोमा �वा��य चौिक जगतीपुरको पिहरो िनय��ण योजना स�प� न गरेको छैन । यसवष�
�.4,00,000।- िविनयोजन गरेकोमा स�झौता स�म भएको जानकारी �ा� भयो ।योजना तयार गदा� नै माग र स�भा�यताको आधारमा तय
गरी रकमा�तर �यव�थालाई िन��सािहत गनु� पद�छ ।

२१ कानून र स� चालन ��थित – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह
स� चालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले
हालस�म १8 वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, २6 वटा काय�िव�ध, 7 वटा िनद�िशका, अ�य नीित मापद�ड 9 वटा लगायत 63 वटा कानून तथा
नीित िनमा�ण गरी सभा/काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरी काया��यनमा �याएको छ ।
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२२ �यायीक सिमित – 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको
�यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ
। तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 8 र यो बष� थप भएको 2
गरी कुल 10 िववाद दता� भएकोमा 7 फछयौट भइ 3 वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछय�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

२३ • (पदा�धकारी सुिवधा) �वक�य सिचव र स�ाहकार : 

कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७7 मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप
�मुखले �वक�य सिचव/स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८)

मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर नगर �मुखको �वक�य सिचवका �पमा ना. सु. �तर तलब
भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी राजे�� िववस पुनलाई िनय�ु गरी मा�सक �.२८,२००।- का दरले �थानीय भ�ा, महंिग भ�ा, चाडपव� खच� र
योजना भ�ा सिहत �.4,63,600।- भु�ानी भएकोमा भु�ानी खच� ले�न िम�ने आधार पेश ह�नुपन� �.

४६३,६००

२४ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था
अनुसार कणा�ली �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा
भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.1,08,60,900।- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.

नं
िववरण �मुख उप�मु

ख
वडाअ�य�
.. १३ जना

काय�पा�ल
का सद�य
८ जना

सभाका
सद�य ४५
जना

ज�मा

१५८,०००
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१ प�पि�का
दररेट

36000 36000 468000 144000 540000 1224000

२ टे�लफन
संचार

36000 36000 468000 144000 540000 1224000

३ अितथी
स�कार

60000 60000 780000 144000 540000 1584000

4 अनुगमन 216000 16800
0

1248000 480000 1350000 3462000

5 खानेपानी
सरसफाई

60000 48000 312000 144000 270000 834000

6 िव�ुत तथा
उजा�

48000 36000 156000 48000 270000 558000

7 चाडपव� खच� 15000 15000 195000 120000 675000 1020000

8 काय�पालीका
वठैक भ�ा

15000 15000 184500 96000 0 310500

9 नगर सभा 6000 6000 130800 67200 434400 644400
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वठैक भ�ा

ज�मा 492000 42000
0

3942300 1387200 4619400 1086090
0

साथै उ�े�खत पदा�धकारीह�लाई गतवष� 2076।77 को 9 मिहनाको छुट सेवा सुिवधा वापत ज�मा �.76,84,500।- समेत यसैवष� सुिवधा
स�ब��ध ऐन, 2077 बमो�जम भु�ानी भएको छ । साथै 2 जना वडा�य�लाई िवगत 29 मिहनाको तलव र चाडपव� खच� वापत
�.8,32,000।– भु�ानी भएको छ ।

२४.१ घर भाडा : नगरपा�लकाले नगर �मुखको आवासको लािग मा�सक �.२२,०००।- को दरले बािष�क २,६४,०००।- भु�ानी गन� गरी
घरधनी �ी यकुमाया ख�का सँग २०७७।४।१ मा स�झौता गरेको छ । �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा
स�ब�धी कानूनमा संसोधन र एक�करण गन� बनेको कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन,

2077 मा पदा�धकारीले आवास सुिवधा पाउने �यव�था नभएकोमा घरभाडा वापत करसिहत �.1,76,000।- मा करक�ी गरी भु�ानी
भएको �.1,58,000।- ले� ने सोको आधार पेश ह�नुपन� �.

२५ आ�थ�क सहायता : 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.8,000।- दे�ख �.20,000।- स�म �.4,75,000।- आ�थ�क सहायता िवतरण
गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।
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२६ नाफामूलक सं�थासँग स�झौता : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउने �यव�था छ। िनयमावलीको िनयम २(ट)

को प�रभाषा अनुसार �ाइभेट �लिमटेड क�पिन उपभो�ा सिमितको प�रभाषा िभ� पन� दे�खदनै । अ�या�िनक पे��टसाइड/जैिवक मलखाद
उ�पादन उ�ोगको लािग कणा�ली �देश उ�ोग, पय�टन,वन तथा वातावरण म��ालय माफ� त �.४,०२,३९,४१३।- को िड.िप.आर.(मल
क�पो� �ा�, पानी �शोधन �ा�, ट� �ट िनमा�ण, मेिशन ख�रद सिहत ६ आईटम) िनमा�ण प� चात �देश म��ालय माफ� त यस �थािनय
तहलाई �.५०,००,०००।- को बजेट िविनयोजन भएकोमा यस आ.व.मा कणा�ली बायो इनज� ए�ड अगा�िनक फिट�लाईजर �ा.�ल. सँग
ट� �ट िनमा�णको लािग �.४१,६९,७२८।- भु�ानी िदएको छ । नाफामूलक उ�े�यले �थापना भएको �ा.�ल.सँग उपभो�ा सिमितको
है�सयतमा स�झौता गरी रकम समेत भु�ानी िदएको िनयिमत दे�खएन।साथै ट� �टको िनमा�ण काय� मा� स�प� न भएकोमा लेखाप�र�ण
अव�धस�म स�ब��धत �देश म��ालय माफ� त िड.िप.आर. बमो�जमको बाँिक बजेट िनकासा नभएकोले यस काय��मले पूण�ता पाउने
स�ब�धमा िव� व�त ह�न स�ने दे�खएन । काया�लयले गरेको खच�को उपयोग स�ब�धमा सुिन�� चतता ह�ने आधार पेश ह�नु पद�छ ।

२७ ए�बुले�स/सव वाहन ख�रद : 

काया�लयले �याटलग िव�ध माफ� त ए�बुले�स र सब बाहन ख�रदको लािग �मश: �.१०,७९,७५५।- र �.१०,७९,७५५।- को दरले
२०७८ भा� मसा�तस�म सवारी साधन आपुित� गन� गरी अि� इनकप�टेड �ा.�ल. सँग २०७८।१।१६ मा स�झौता गरेको छ ।
�.१,२०,६००।- को काय�स�पादन जमानत राखी गो .भौ. र िमित �मश: १०४/०७८।१।२७ र १०६˗ ०७८।२।६ माफ� त
�.१८,००,०००।- र �.३,५९,५१०।- समेत �.२१,५९,५१०।- पे��कको �पमा स�पूण� रकम भु�ानी गरेको दे�खयो।लेखापरी�णको
अव�धस�म समेत सवारी साधन आपुित� भएको दे�खएन ।स�पुण� रकम भु�ानी भईसकेकोमा स�झौताको अव�ध नािघ लेखापरी�ण समय
स�ममा समेत सवारी साधन आपुित� नभएकोले समयमा आपूित� �यव�था िमलाउने तथा भु�ानी भएको रकमको सुर�ाथ� काया�लयले
�यान पुर् याउनु पन� दे�ख�छ ।
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२८ भेरी नगरपा�लका भवन : 

भेरी नगरपा�लकाको हाता िभ� काया�लय भवन (भुई र पिहलो तला) को काय�को लािग मू.अ.कर समेत �.३,७८,२९,४१५।- को लागत
अनुमान �वीकृत गरी बोलप� आ�हान गदा� २ बोलप� दता� भएकोमा �ािव�धक मू�यां�नको आधारमा १ बोलप� मा� छनौट भई लागत
अनुमान भ�दा �.७,६६,२१७।- (२.०३) �ितशत घिट कबोल गन� ग�वा ख�का कृ�ण जे.भी. सँग मू.अ.कर समेत �.३,७०,६३,१९८।
२५ को काय� २०७६।३।१५ स�म स�प� न गन� ग�र २०७४।३।२९ मा स�झौता भएकोमा गत वष�स�म �.२,४२,९१,६६२।-
(�.४५,७८,९६६पे.फ.समेत) यस वष� �.१,०३,२९,३३५।- समेत �.३,२५,४४,७७२।- भु�ानी भई काय� स�प� न भएकोमा िन�नानुसार
पाईयो :
क) साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा सारभुत �पमा �भाव�ाही बोलप� गरी काय�स�पादन जमानत �लनुपन� र उ� जमानत
१५ �ितशतस�म कम अंक कबोल गरेमा ५ �ितशत र १५ �ितशत भ�दा बढी घटेर कबोल गरेमा १५ �ितशत भ�दा जित घटी कबोल
गरेको छ सोको ५० �ितशतले ह�न आउने रकम कबोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । बोलप�दाताको
जमानतको जमानत प�र�ण गदा� �.२,१३,१६०।- को कम काय�स�पादन जमानत राखेको पाईयो ।
ख) उ� भवनको दो�ो, ते�ो र चौथो तलाको लािग २०७6।77 मा अक� ठे� का माफ� त मु.अ.कर समेत �.2,52,98,624।- को काय� गन�
2076।११।29 मा स�झौता भएको छ । उ� ठे� का �यव�था गदा� 0.88 �ितशत घटीमा भएको छ । एिककृत �पमा लागत अनुमान तयार
गरी भवन िनमा�ण गन� �यव�था गन� तफ�  �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।
ग) लागत अनुमानमा िप.एस.आईटम तफ�  कामदारको �वा��य िबमाको �यव�था गरेकोमा सोको काया��वयन भएको दे�खएन ।

२९ अनुदान िफता� : 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण अनुदान वाहेकका अनुदान
खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१)

अनुसार २०७८ असार मसा�तमा संिघय सरकारको िफता� गनु�पन� अनुदान रकम �.९,३९,०७,१४२।- म�ये पा�लकाले २०७8।०३।३१
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गते �.८,८९,३५,१८८।- िफता� गरेको पाईयो । संिघय सरकारतफ�  अनुदान िफता� गन� बाँिक रकम �.४९,७१,९५४।- र �देश
सरकारतफ�  �.१६,२९,९३८।- गरी ज�मा �.६६,०१,८९२।- िफता� गनु�पन� �यहोरा लेखापरी�णमा उ�ेख गरेप� चात नेपाल बँैक �लिमटेड
जाजरकोटमा िमित 2078।6।19 मा संघतफ�  राज� व िशष�क न�बर 15113 मा �.49,71,944।- र �देशतफ�  राज� व शीष�क न�बर 15113

मा �.16,29,938।- गरी ज�मा �.66,01,892।- िफता� दा�खला भएको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� ४१६०६३००० ३२२१५५०१८ ९३९०६९८२

 िवषेश ५०००००० ४९९९८४० १६०

 समपुरक ४०५०००० ४०५०००० ०

 समािनकरण ११६०००००० १०६१९१०७५ ९८०८९२५

 अ�य ० ० ०

�देश सरकार शसत� १४७३२५०० १४६३११२५ १०१३७५

 िवषेश ५०७१००० ५०६३३९२ ७६०८

 समपुरक ८४७१७०१ ६९५०७४६ १५२०९५५

 समािनकरण १०१९६००० ८४९४९४४ १७०१०५६
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 अ�य ० ० ०

 ज�मा ५७९५८३२०१ ४७२५३६१४० १०७०४७०६१

३० ठे� का �यब�थापन : 

काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ढु�ा, िगि� वालुवा संकलन तथा िनकासीको ठे� का वाहेक सडक, कवड� हल र झोलु�े
पुलको िनमा�ण काय� गन� यस वष� ४ वटा ठे� का स�झौता गरेको छ । उ� काय�ह� गन� �थम चौमा�सकमा ठे� का स�झौता गनु�पन�मा दो�ो
चौमा�सकमा स�झौता भएको छ । सो म�ये 4 संचालन भइ चालु छन । साथै गत वष� 2076।77 मा 10 वटा ठे� का स�झौता गरेकोमा सो
समेत दो�ो चौमा�सकमा भएको र सो म�ये 6 वटा स�प� न भएको छन । साथै आ.व.2073।74 को नगरपा�लका भवनको भँुईतला र पिहलो
तला काय� यस वष� स�प� न भएको छ । पिहलो चौमा�सकमै ठे� का �यव�था गरी समयमै स�प� न गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

३१ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना
र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा
बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन�
�यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.17,28,86,913।– पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर
पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद
काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद
काय� गनु�पद�छ ।
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३२ सवारीसाधन ख�रद : 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क
�यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको
बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा
�ा� िववरण अनुसार यसवष� �.10,34,299।– बराबरको 4 वटा मोटरसाईकल ख�रद भएको छ । साथै कृिष�े� िवकास काय��म (ASDP)

बाट ख�रद गरी यस काया�लयमा �ा� मोटरसाईकलको समेत �लुबुक �लनुपन�मा यस काया�लयबाट ख�रद �.7,17,399।– बराबरको र
अ�य काय��मबाट �ा� 1 मोटरसाईकलको �लुबुक �लन वाँिक दे�खएको �.

७१७,३९९

३३ आयको अनुमानः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत,

कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �.1,40,00,000।– �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा �.1,66,30,069।–
अथा�त अनुमान भ�दा 119 �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई
आय आज�न थप बृि� गन�तफ�  �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।
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३४ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का
तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदान, �देश अनुदान र राज� व बाडफाँड बाट
खच�

आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

665099011 16630069 2.76

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा २.७६ �ितशत मा�
रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ
। 



https://nams.oag.gov.np34 of 79

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

३५ कर तथा शु�क असुली : 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवटौरी लगायतका शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित
िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर 1500000 1640055 109.33

घरज�गा वहाल कर 7000000 1161871 16.59

�यवसाय कर 1075000 998535 92.92

बहाल िवरौटी कर 1586901 1601876 101

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी
रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको
दायारामा �याउनु पद�छ । 
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३६ स�प�� कर तथा अ�य आ�दानी : 
काया�लयले आ�त�रक आय अ�तग�त स�प�� कर अनलाइन माफ� त आ�दानी गन� गरेको पाईयो । अ�य �यवसायीक कर, जे.�स.िव भाडा,
�सफा�रस द�तुर लगायतका काय�का लागी मेनुअल नगिद र�सद �योग गन� तथा क��यटुरबाट समेत ि��ट गन� गरेको पाईयो । उ�
र�सदह�बाट �ा� आ�दानी परी�ण गन� पोि�ङ गन� र वडागत आ�दानी छु�ीने गरी आ�दानी अिभलेख रा�ने गरेको पाईएन । साथै स�प��
करतफ� का र�सद तथा नगिद आ�दानी र�सदको पिन िनय��ण खाता रा�ख अिभलेख �यव��थत गरी �ा� आ�दानी स�ब�धमा परी�ण गन�
�यव�था िमलाउनुपछ�  । र�सद िनय��ण खाता राखी आ�दानी भएका रकमह� नगदी र�सद वमो�जम भए नभएको िहसाव गरी आ�दानी
बाँ�ने �यव�था नभएकोले पा�लकाले आ�दानी देखाएको राज� व रकम �.1,66,30,069।- नै यथाथ� आय भएको आ� व�त ह�न सिकएन ।
पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो
आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । तसथ� �वचा�लत �णा�ललाइ समेत पूण� �पमा �योगमा �याउने �यव�था गनु� पद�छ ।

३७ फरक आ�दानी : 
आ�त�रक राज� व शाखाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार यसवष� �सधै बँैक दा�खला भएको �.32,57,430।– र वडा तथा
नगरपा�लकामा नगद �ा� भएको �.1,09,02,677।– गरी ज�मा �.1,41,60,107।– आ�दानी भएकोमा �ा� आ�त�रक आयको आ�थ�क
िववरण अनुसार �.1,43,44,266।08 आ�दानी भएको पाईदा फरक �.1,84,159।08 स�ब�धमा एिकन गनु�पन� दे�खएको � .

१८४,१५९
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३८ राज� व अिभलेख तथा दा�खला : 
काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ ।
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन
दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज� व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत
तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना गरी सो समेत
दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार
�च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाको १३ वटा वडा काया�लय र
नगरपा�लकाको राज�व शाखाबाट आ�दानी भएका रकमह� राज�वको काम गन� कम�चारीले ब�कमा दा�खला गरेको आधारमा आ�दानी
बाँ�ने गरेको पाइयो ।नगद आ�दानी रकम दिैनक �पमा तथा भो�लप�ट समेत दा�खला नभइ दरुीको कारण िढलो दा�खला ह�ने �यहोरा
जानकारी �ा� भएतापिन िनयमानुसार समयमा दा�खला गन� काया�लयले �यान िदएको पाईएन ।

३९ ढु�ा,िगि�, बालुवा र रोडा :
काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � ८८२८०६  �म�त २०७९।१।२५ मा

फ��ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।

: 
ढु�ा, वालुवा, रोडा तथा निदज�य पदाथ� उ�खन िवि� तथा िनकािश शु�क संचालन (खािन �े� बाहेक) काय�को लािग 14 वटा नाका �े�
तोिक 1,51,895।– घ.िम.को लािग मु.अ.कर बाहेक 80 लाख �यूनतम वोलअंक कायम गरी �भाव राि�� य दिैनकमा 2077।4।12 मा 30

िदने सूचना �काशन गरेकोमा कुनै पिन वोलप� दता� नभएकोले पुन िमित 2077।05।24 मा 15 िदने सूचना �काशन गदा� वोलप� पेश
नभएको ह� ँदा १० वटा �याकेज बनाइ छु�ा छु�ै �यूनतम अंक रा�ख ज�मा मु.अ.कर समेत 3,860,000।– �यूनतम अंक कायम गरी भेरी
मा�लका 2077।12।13 मा ७ िदने सूचना �काशन गदा� कुनै दरभाउ प� पेश नभएकोले पुन 2077।12।20 मा सोिह पि�कामा 7 िदने सूचना
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�काशन गरेको पाईयो । उ� १० �याकेज म�ये �र�ना नाका, बरेला खोला नाका, रा�से नाका र खोदाखोला नाका बाहेक ६ नाकाको लािग
मु.अ.कर समेत �यूनतम रकम �.28,80,000।– को लािग �.28,92,348।– उ�ेख गरी दरभाउ पेश गरेकोमा सोिह बमो�जम ५ फम�को ६
वटा दरभाउ प� 2077।12।28 मा �वीकृत गरी 2077।12।29 दे�ख 2078।01।05 स�म स�झौता गरी काय� गराई �.18,86,553।– (3 वटा
फम�ले एकमु� �पमा बुझाएकोले १० �ितशत छुट गरी) आ�दानी तथा दा�खला गरेकोमा िन�न बमो�जम पाईयो ।
क. उ� ठे� का स�झौता िमित भ�दा अगािड नगरपा�लकाले ७ जना कर संकलक दिैनक �यालादारीमा भना� गरी 7 खोलाबाट ज�मा
�.5,63,910।– असुल गरेको पाईयो । उ� रकम असुल गन� राखेका कम�चारीको लािग मा� �.5,44,500।– पारी�िमक भु�ानी भएको
पाईदा आ�दानी खच� स�ब�धमा समेत िव� लेषण गनु� पद�छ ।
ख. काया�लयले सु�मा िमित 2077।4।12 र 2077।05।24 मा वोलप� आ� वान गदा� नपरेकोमा िवचमा पुन वोलप� आ� वान नगरी 2077।
12।13 मा आ� वान गरेको पाईदा समयमै वोलप�-दरभाउप� सूचना �काशन गरी काय� गराउनुपद�छ ।
ग. स�झौता बमो�जम ६ वटा खोलाबाट ढु�ा िगिट संकलन गरे वापत ५ वटा फम�बाट ज�मा �.28,92,348।– असुल गनु� पन�मा िन�न
बमो�जम �.8,82,806।– असुल नभएकोले उ� रकम तथा सोमा ला�े शु�क �याज समेत असुल गनु� पन� �. 

�स.नं. फम�को नाम रकम

1 िदवा यित ब�डस�, कालेगाउँ नाका 401150

2 मु� ब�नेत िनमा�ण सेवा, पासागाड नाका 160008

3 �ान�योित िनमा�ण सेवा 321648

घ. ठेकदारलाई ६ खोला नाकामा ढु�ा िगि� संकलन िनकासी गन� �वीकृित िददा िनकासी प�रणाम खु�ने र�सद छपाई ग�र िदने र उ�
र�सदको आधारमा तोिकएको प�रमाण भ�दा बढी संकलन तथा िनकासी नह�ने �यव�था िमलाउनु पन�मा र�सद छपाई गन� गरेको पाईएन ।
जसले गदा� ठेकेदारलाई िदएको प�रणाम भ�दा बढी संकलन तथा िनका�स भएको छैन भ� सिकएन ।
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ङ. ढु�ा िगि� संकलनको लािग ठे� का �यव�था भ�दा अगािड दिैनक �यालादारी कम�चारीबाट संकलन गन� 46 ठे�ल (50 �ित वाला) छपाई
गरी गरेकोमा सोम�ये ८ ठेली काया�लयमा मौ�दात रहेको छ । 38 वटा ठेली कम�चारीलाई िदएकोमा १५ ठेली आंिशक �पमा वाँिक रहेको
छ । उ� र�सदबाट उठेको रकम तथा िनका�स संकलन प�रमाण खु�ने गरी पोि�ङ गरी �ा� आ�दानी स�ब� धमा एिकन गन� �यव�था
िमलाउनु पन�मा संकलन गन� कम�चारीले वडामा बुझाएको आधारमा रकम ज�मा गन� गरेको पाईयो । साथै १ न�बर वडा र ११ न�बर
वडाबाट उ� खच� भई बाँक� रहेका र�सद समेत िफता� �लई दा�खला रकम एिकन गनु� पन�मा अध�कि� र�सद र �योग नभएका र�सद िफता�
�लएको पाईएन ।

४० �थानीय तह�को िवभा�य कोष :

काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � ५६९५०  �म�त २०७९।१।२५ मा फ��ट

भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।
: 
�देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िग�ी, बालुवा,
दह�र बह�र शु�क मानोर�न कर लागतका शु�क तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये 60 �ितशतले ह�ने रकम �थानीयतहले
�थानीय स��त कोषमा राखी 40 �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । राज� व शाखावाट
�ा� िववरण अनुसार 23,42,753।– ज�मा गरेको �यहोरा उ�ेख गरेकोमा िवभा�य कोषमा 22,85,803।– मा� ज�मा गरेको पाईदा फरक
�.56,950।– स�ब�धमा एिकन गरी सोको समेत �देश राज� व खातामा िहसाव गरी पठाउनुपन� दे�खएकोमा लेखापरी�ण प� चात ने.बँै.�ल
जाजरकोट िमित 2078।6।19 मा राज� व शीष�क न�बर 14157 मा (कणा�ली �देश राज� व खातामा) �.9,14,321।- दा�खला भएको छ ।
बाँक� �.56,950।- का स�ब�धमा समेत एिकन गरी स�ब��धत खातामा समेत पठाउनु पन� �.

४०.१ आ�त�रक राज� व खातामा आ�थ�क वष�को अ��यमा �.18,295।– बाँक� रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध 2078।05।31 स�म संिचत
कोष दा�खला गरेको पाईएन । स�ब��धत खातामा समयमै पठाउनु पद�छ ।
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४१ �याकहो लोडर : 

काया�लयले सडक िनमा�ण तथा मम�तको लािग िमित 2075।12।7 मा �.37,15,000।– को �याकहो लोडर ख�रद ख�रद गरी संचालनमा
�याएकोमा यसवष� 600 घ�टा चलेको जानकारी �ा� ह�न आयो । वािष�क ई�धन �.4,310।– �लटर िडजेल अथा�त �.4,74,100।– (110

का दरले) बराबरको �योग भएको, मम�त संभारमा �.4,52,689।– खच� भएको र ड� ाईभरको तलव, चाडपव� र पोशाक �.3,20,050।– खच�
भएको पाई�छ । साथै उ� �याकहो लोडर संचालनबाट �.22,500।– आ�दानी भएको पाई�छ । तसथ� �याकहो लोडरको �योग,

उपयोिगता, आ�दानी र खच� र संचालन स�ब�धमा िव� लेषण गरी संचालन िवधी तयार  गनु� पद�छ ।

४२ पाँचकिटया दे�ख धरमखक�  ह� ँद ैमछाइना जो�ने सडक : 

पाँचकिटया दे�ख धरमखक�  ह� ँद ै मछाइना जो�ने सडकको लािग क�टे�जे�सी र मु.अ.कर समेत �.83,33,540।– को लागत अनुमान
�वीकृत गरी बोलप� आ� वान गदा� ७ वटा परेकोमा घिटवाला सिवन क�ट��सनको मु.अ.कर समेत �.27,98,375।– (65.64 �ितशत
घटी) को बोलअंक �वीकृत गरी िमित 2078।03।20 मा काय�स�प� न गन� गरी िमित 2077।12।2 मा स�झौता गरेकोमा यस वष� भु�ानी पिन
भएको नदे�खनुका साथै �यादथप समेत भएको छैन । स�झौता बमो�जम काय� गराई समयमै काय�स�प� न गरी गराई फरफारक गनु�पद�छ ।
साथै काया�लयले पफ� मे�स व�ड वापत कृिष िवकास बँैकबाट िमित 2077।12।2 मा 2079।4।26 स�मको लािग �.21,91,000।– को
जमानत राखेको छ । समयमा काय� भएको नपाइदा काय� स�पादन जमानतको अव�धमा समेत िनण�य गनु�पन� दे�ख�छ ।
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४३ नगरपा�लका समािनकरण पँु�जगत : 

नगरपा�लकाबाट यसवष� वडा नं.3 को भवन िनमा�णको लािग �.42,31,434।– को लागत अनुमान �वीकृत गरी वोलप� आ� वान गदा� 3 वटा
परेकोमा 1 वटाको मा� मू�याँकन गरी 0.02 �ितशत घिटवाला साईवावा ए�ड तारा क�ट��सन सेवाको �.42,30,637।- �वीकृत गरी िमित
2077।3।20 स�म स�प� न गन� गरी 2076।11।16 मा स�झौता भएको पाईयो । ततप� चात कोिभडको कारण काय� ह�न नसिक
काया�पा�लकाबाट िमित 2077।5।30 मा 6 मिहना अथा�त 2077।9।20 स�म �यादथप भएको पाईयो । िनमा�ण�थलमा �थानीय �यि�ले
िववाद गरेको कारण साईड उपल�ध गराउन नसकेको कारण हालस�म केही काय� ह�न नसक� अलप� अव�थामा रहेको छ ।साईडको
स�ब�धमा �प� नभई ठे� का स�झौता गनु� तथा हालस�म आ�नो ज�गामा काय� गराउन नस�नु उपय�ु दे�खएन । ठेकेदारबाट कृिष िवकास
वकै �लिमटेडको 2076।11।2 को प�ानुसार 2077।11।5 स�मको �.2,12,000।– को पफ� मे�स ब�ड पेश गरेकोमा �याद थप गरेको छैन।
पे� क� जमानत वापत ठेकेदारले िमित 2076।11।15 मा �.4,23,000।- को पे� क� जमानत पेश गरेकोमा �याद थप नभएको, काय� नभएको
जमानत प�को �याद थप नभएकोले पे� क� वाँक� �.4,23,637।– को �याज समेत असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

४४ कर िवजक : 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक जारी
गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकामा उपभो�ा समूह माफ� त ग�रएका काममा उपभो�ाले मेिशनको �योग गरी भाडा भु�ानी गरेको पाइयो ।
अ�धकाश उपभो�ाले इ�धनको िबल छु�ै राखी मेिशनको भाडा भु�ानीको भपा�इ रा�ने गरेको पाइयो । मेिशन भाडामा मु.अ.कर समावेश
ह�ने तर कर िबजक जारी नगरेकोले सो भाडामा समावेश भएको मू.अ.कर स�ब�धमा िवजक जारी गरी समायोजन समेत ह�नुपन� स�ब�धमा
काया�लयले �यान िदएको छैन ।

�स.नं गो.भौ.नं. र
िमित

उपभो�ा सिमितको नाम डोजर
संचालक

उ.स.माफ� त
भु�ानी

कैिफयत

1 223696
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102।2078।1।
17

िव�ण ुगैरदे�ख लाजे बगर
सडक िन.उ.स

�िदप
िव.क.

भरपाईको
आधार

2 65।2077।12।
9

बरको �खदे�ख िवसाले कृिष
सडक िनमा�ण उ.स.

जीवन
जैसी

320760 भरपाईको
आधार

3 137।2077।3।
16

िपठेगौडा वा� नी सडक
�तरो�ती उ.स.

ड�बर ख�ी 150000 भरपाईको
आधार

4 162।2078।3।
22

वा�र िवमेरी ह� ँद ैचुलाकोट
सडक उ.स.

जीवन
जैसी

46,4349 भरपाईको
आधार

5 169।2078।3।
22

काक�टोल दे�ख �याउली
बजार स�म अधुरो सडक
िनमा�ण उ.स.

नरेश
बुढाथोक�

373428 भरपाईको
आधार
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४५ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे� का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा
बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो
भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� न �ितवेदनमा काय� स�प� न गनु�पन� िमित र काय�
स�प� न भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन काम
किहले स�प� न गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� न भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स�
अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ ।

४६ लागत सहभािगता : 
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,
नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा�
भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार
गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।
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४७ (ब.उ.िश.नं.365011114 संघीय सरकार समपुरक अनुदान :) भवन िनमा�ण : 

भेरी नगरपा�लकाको �शासिकय भवनको दो�ो,ते�ो र चौथो तला िनमा�ण काय�को लािग �.2,55,25,755।- को लागत अनुमान �वीकृत
गरी वोलप� माफ� त मु.अ.कर समेत �.2,52,98,624।- को काय� िमित 2078।03।09 िभ� स�प� न गन� गरी िमित 2076।11।29 मा
स�झौता गरेको छ । स�झौता वमो�जम काय� गराई गतवष� स�म मु.अ.कर समेत �.86,59,244।- र यस वष� पे�क� फ�यौट
�.25,29,862।- समेत �.1,68,96,976।- गरी ज�मा �.2,55,56,220।- को काय� िमित 2078।03।05 मा काय� स�प� न गरी भु�ानी
भएकोमा िन�न बमो�जम पाईयो ।
क. चौथो तथा अ��तम िवलबाट �ोिभजनल सम अनतग�त �यापटे� वापत �.45,000।- र सुर�ा सामाि�, व�� वापत �.8,000।- भु�ानी
भएकोमा स�ब��धत काय�को िवलपेश नभएकाले एिकन गरी अशुल गनु�पन� �. .............................

ख. काया�लयलाई िमित 2077/77 मा �.24,29,862।- पे�क� िदएकोमा �.25,00,000।- म�ये बँक �यारे��ट �लएको पाईयो । उ� पे� क�को
बँैक �यारे�टी 2077।04।01 दे�ख 2077।07।01 स�म निवकरण भएको नदे�खएको र काया�लयले अ��तम िबलबाट िमित 2078।3।29 मा
�.2,02,3890।- पे� क� फ�यौट गरेकोमा 2077।12।30 बाट 2078।3।5 अथा�त काय�स�प� न िमितस�म �याद थप गरी निवकरण गरेको
पाईएन ।
ग. काया�लयले �.12,65,000।- काय�स�पादन जमानत वापत िमित 2076।11।27 मा 2078।2।26 स�म अव�ध रहेको नेपाल वंगलादेश
कँैकको जमानत प� �लएकोमा स�प� न भएको अव�धबाट 13 मिहना अथा�त 2079।4।5 स�म अव�ध रहेको काय�स�पादन जमानत �लएको
पाईएन।

५३,०००
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४८ िश�क दरव�दी र पदपूित� - 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ
। यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ५५ सामुदाियक िव�ालयह�मा २४६ िश�क दरव�दी रहेकोमा २४६ जना पदपूित�को अव�था
रहेको छ जहाँ १३ जना िश�क करार बाट पदपूित� ग�रएको छ भने ज�मा िव�ाथ�को सं�या वाल िवकासतफ�  856 समेत 10237 रहेको
दे�ख�छ ।

४९ �यािनटरी �याड ख�रदः 
गो.भौ.र िमित ५५-२०७७।१०।१४ बाट िव�ालय �वा��य अ�त�गत िव�ालयलाई िवतरण गन� ४१५०० �याड �ित �यािनटरी �याडको
� ४७.९० का दरले � १९,८७,८५०।- को लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७७ जेठ ३२ गते भेरी दिैनक �थानीय पि�कामा सूचना
�कािशत गरेकोमा सव भ�दा कम दर �ित �याडको �.४१.९२ का दरले � १७३९८९४।५० कवोल गन� मधुकर िनमा�ण सेवा ए�ड मधुकर
स�लायस�सँग २०७८।३।२८ मा काय� स�प� न गन� गरी िमित २०७८।३।२१ मा संझौता गरी काय� गराई सोही बमो�जम भु�ानी िदएकोमा
िन�न बमो�जम पाईयो ।
• संझौता वमो�जम सामान उपल�ध नसकेको कारण काया�लयले २०७७।१०। २९ स�म �याप थप गरेकोमा �याद थप गनु� पन� उिचत
कारण िवना �याद थपेको दे�खयो,
• ख�रद भएका �यािनटरी �याडको गुण�तर प�र�ण गरेको �माण संल� छैन,

• लकडाउनको समयमा िव�ालय खु�ने सुिन�चता नभई सामान ख�रद उिचत दे�खएन,

• संझौता अनुसार ५ �ितशत धरौटी क�ा गनु�पन�मा सो क�ी गरेको दे�खएन ।
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५० सोझै ख�रद : 

गो.भौ.र िमित 300-2078-3-27 बाट सामुदायीक िव�ालयका िव�थ�लाई िन:शु�क �यािनटरी �याड �यव�थापन गन� भिन भवानी
�याथो�याम ए�ड स�ज�कल हाउस नेपालग�ज बाँकेबाट �.७,६५,२९२।- बराबरका २१५०० �याड ख�रद भएकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो
।
• लक डाउनको समयमा िव�ालय खु�ने सुिन�चता नभई सामान िक�ु उिचत दे�खएन,

• संझौता अनुसार ५ �ितशत धरौटी क�ा गनु�पन�मा सो क�ी गरेको दे�खएन,

• सामान मौ�दात रहेको अव�थामा बढी प�रणाममा �यािनटरी �याड सोझै ख�रद ग�रनु उिचत दे�खएन ।

५१ कोिभड-19 (ए��टजेन) : 

गो.भौ.र िमित 290-2078।3।25 बाट कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ शैि�क काय��म अ�तग�त नवल�मी
स�लायस�बाट 475 वटा टे� िकटको �.4,99,178।- ख�रद भएकोमा लागत अनुमान तयार नगरी सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । ख�रद
भएका टे� िकटह� िव�ालयमा �योग भएको �माण समेत पेश नभएकोले सदपुयोग भएको �माण पेश ह�न पन� �.......................

४९९,१७८

५२ तलव बढी भु�ानी :
काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � २५०१८  �म�त २०७९।१।२५ मा फ��ट

भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।
: 
�ा.िव.ि�तीय भ� बहादरु घत� 2078।01।12 दे�ख शैि�क अवकाश ह�नु भएकोमा 2078 बैशाखको तलब भ�ा भु�ानी िनकाशा ह� ँदा
िनजलाई �.17,904।-(�थानीय भ�ा समेत) भु�ानी ह�न पन�मा �.44,802।- भु�ानी भएको दे�खएकोले कोिभड राहत कोष �.1,880।-
क�ा गरी बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.........................
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५३ �ि�िविहन छा�वृ�� : 

गो.भौ.र िमित 155-2078-2-17 बाट काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को बँुदा नं.7.2.1.1 बमो�जम �ि�िविहन छा�वृ�� अ�तग�त
क�ा १ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� �ित मिहना �.4,000।- म�ये �.500।- िव�ाथ�लाई र �.3,500।- िव�ालयलाई
िव�ा�थ�को आवाश �यव�थापनको लािग 1 आ�थ�क वष�मा 10 मिहना भु�ानी िदने �यव�था अनुसार िन�न िव�ालयलाई भु�ानी गरेको
दे�खयो । कोिभड 19 का कारण िव�ालय पूण� �पमा संचालन नभएको अव�थामा समेत िव�ालयलाई िव�ाथ� आवाश �यव�थापनको
लािग 2077 मं�सरदे�ख 2078 बैशाखस�म ज�मा 6 मिहना मा� िव�ालय संचालन भएको अव�थामा पुरै 10 मिहनाको िनकाशा िदएको
दे�खएकोले ४ मिहनाको बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �...................

�स.नं. िव�ालयको नाम िव�ाथ� सं�या बढी भु� तानी

    1 ि�भुवन मा.िव.खल�ा 20 280000

    2 ल�मी मा.िव.भेरे 3 42000

    3 िशव शकर मा.िव. जगितपुर 4 56000

ज�मा 378000

३७८,०००

५४ पे�क� :
काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � २११२०  �म�त २०७९।१।२५ मा फ��ट

भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।
: 
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गो.भौ.र िमित 192-078।3।14 बाट कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थतीमा �सकाइ सहजका लािग िव�ालयलाई िवतरण गन�को लािग
िमित 2077।12।22 मा अहेव र� न बहादरु घत�लाई �.14,12,222।-पे� क� िदई भवानी �याथो�याम ए�ड स�ज�कल हाउस नेपालग�जबाट
सामान ख�रद गरी पे�क� फ�यौट गरेकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

�स.नं. सामानको नाम प�रमाण दर ज�मा

1.       स�ज�कल मा�क 158910 8.85 1406353.5

2.       सेनेटाईजर 500 िम.�ल को 270 442 119340

ज�मा  1525693.5

कुल ज�मा (मु.अ.कर समेत)  1724033.66

• उ� ख�रद काय� िव�ालय माफ� त गराउनुपन�मा काया�लयले ख�रद गरी िदनु उपय�ु दे�खएन,

• पे�क� �लदा लागत अनुमान तथा ख�रद ह�ने सामानको िववरण �वीकृत भएको दे�खएन,

• िव�ालय ब�द भएको अव�थामा सामान ख�रदको लािग स�ब��धत आपूित�कता�लाई सोझै भू�ानी िदनु पन�मा सामान ख�रदको लािग
�यि�लाई पे�क� िदनु िनयमस�मत दे�खएन ।
• ख�रद भएका सामानको अनुगमनवापत उप�मुख भवानी भ�डारीलाई ६ िदनको �.10560 र िनिम� �मुख �शासिकय अ�धकृत दल
वहादरु घत�लाई �.10,560।- समेत �.21,120।- बुझाएको भिन पे� क� फ�यौट भएकोमा ह�ता�र नभएकोले उ� रकम िफता� ह�नु पन�
�..................... 
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५५ िदवा खाजाः
काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � १४४०४४ म�ये म�ा आिव को वे�जु � १९४१०  �म�त

२०७९।१।२५ मा फ��ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।
: 
गो.भौ. र िमित १५२-२०७८।३।२४ बाट 1 क�ा दे�ख 5 क�ा स�मका िव�ाथ�ह�लाई बिढमा १८० िदन स� मको हा�जर भएका िदनको
�.15 का दरले �ित िव�ा�थ� �ितिदन �.15 का दरले िदवा खाजा खच� िदने �यव�था अनुसार २०७७ मं�सर दे�ख २०७८ वशैाखस�म
िव�ालयको खातामा भु�ानी भएकोमा िव�ालयबाट �ा� मागफाराम र िव�ुितय सूचना �णाली (EMIS) मा देखाईएको िव�ाथ� सं�या
िवच फरक दे�खएको िन�नानुसारको रकम असुल गनु�पन� �.................

�कुलको नाम EMIS ले
देखाएको
िव�ाथ� सं�या

भु�ानी
भएको सं�या

भु�ानी
भएको िदन

भु�ानी
ह�नुपन�
िदन

बढी िदन रकम

भेरी ि�वेिण मा.िव.       

वालिवकास क�ा 15 30 2711 1355.5 1355.5 20333

क�ा १ 30 38 3297 2602 694 10411.00

क�ा ४ 35 40 3237 2832 405 6069.00

ज�माः      36813.00

िशव शंकर  मा िव       

१२४,६३४
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क�ा २ 39 44 1967 1743 223 3353

क�ा ४ 52 79 4081 2686 1395 20921.00

 क�ा ५ 19 70 4718 1281 3437 51561

ज�मा      75835

म� मा.िव       

क�ा १ 31 38 2222 1814 408 6120

क�ा 3 19 32 2182 1296 886 13290

ज�मा 19410

ल�मी मा.िव.भेरे       

बालक�ा 22 31 1684 1195 489 7333

क�ा ५ 32 36 2792 2482 310 4653

ज�मा      11986

कुल ज�मा 144044
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५६ सहयोिग काय�कता�को िववरणः 
िशशु क�ा सं�ालनका लािग क��तमा २० जना बालबा�लका बराबर एक जना सहयोगी काय�कता�को पा�र�िमक िदनुपन�, ��येक ६।६
मिहनामा िनरी�ण अनुगमन गरी िव�ाथ� घटबढको आधारमा सहयोगी काय�कता�को दरव�दी समायोजन गनु�पद�छ । �लाश �रपोट�मा
िव�ाथ�को िववरण नभएको वाल िवकास के��लाई अनुदान िदन निम�ने काय��म काया��वयन पु��तका ०७7।७8 मा उ�ेख छ । बाल
िवकास के��मा 856 बालबा�लका रहेको िववरण �ा� भएको छ । सो बमो�जम 43 जनास�म सहयोगी काय�कता�को �.33,38,400।- भए
पु�ेमा ४4 जना सहयोगी काय�कता�लाई �.34,72,000।- खच� भएको छ । िव�ाथ�को अनुपातभ�दा १ जना सहयोगी काय�कता� बढी भना�
गरी �.88,०००।- बढी �यय भार पारेको छ।वालिवकासका िव�ाथ�ह�को सं�याको अनुपातको आधारमा सहयोगी काय�कता�ह�को
िनय�ु� गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु  पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np51 of 79

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

५७ लागत साझेदारीमा म�य पहािड लोकमाग�मा दधु उ�पादन काय��म : 

लागत साझेदारी अ�तग�त म�य पहािड लोक माग�मा भँै�स पालन काय��म संचालनका लािग संघीय सरकारबाट �ा� शशत� अनुदान
�.21,70,000।- र नगरपा�लकाबाट �ा� अनुदान �.21,70,000।- समेत ज�मा �.43,40,000।- को लागत साझेदारीमा नगरपा�लकाका 4
वटा वडाका 4 वटा कृिष समुहलाई भै�स िवतरण काय��म रहेकोमा अ�दलुा पशुपालन फाम� नेपालग�जबाट 20 वटा मुरा� जातका �ितभै�स
�.1,22,833।- का दरले ज�मा �.24,56,660।- भँै�स ख�रद गन� रोकाय गाउँ भै�सपालन समूह भेरी नगरपा�लका 13 र �गितिशल भँै�स
पालन समूहलाई भु�ानी िदएको दे�खयो । सो स�ब�धमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ ।
• समुदायसँग भएको स�झौताको बँुदा न�बर 5 मा �ितसद�य अनुदानबाट �ा� 3 वटा भँै�स समेत 30 वटा भँै�सको अिनवाय� िवमा गराउनु
पन�मा िबमा गराएको �माण पेश भएन,

• स�झौताको बँुदा न�बर 4 मा उ�ेख भए अनुसार दो�ो प�ले भँै�स ढुवानी बापतको रकम समुहको खातामा ज� मा गनु� पन�मा सोको �माण
पेश भएन,

• स�झौताअनुसार ख�रद ग�रएका भँै�सह� ितन मिहनादे�ख 7 मिहनास�मको �याउने भएको �माण स�ब��धत �ािव�धकबाट �लई संल�
गनु� पन�मा सो �माण पेश भएन,

• ख�रद भएका भँै�सको �वा��य िनरोिगता र �जनन �मता स�ब�धमा स�ब��धत िवशेष�बाट जाँच गरेको छैन ।
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५८ बा�ा पालन : 

�धानम��ी कृिष आधुिनकरण अ�तरग�त लागत साझेदारीमा बा�ा �व�न काय��म अ�तग�त िन�न बा�ा पालन समुहलाई बा�ा ख�रदको
लािग भु�ानी िदएकोमा िन�न �यहोरा दे�खयो ।

�स.नं. बा�ा पालन समूह भु�ानी रकम

1.       देउराली �यवसाियक बा�ा पालन समूह 69000

2.       लेकाली बा�ा पालन समूह 667400

3.       मा�लका मिहला कृषक समूह 690000

ज�मा 1426400

• समुदायसँग भएको स�झौता बा�ाको अिनवाय� िवमा गराउनु पन�मा िबमा गराएको �माण पेश भएन,

• ख�रद भएका बा�ाको �वा��य िनरोिगता र �जनन �मता स�ब�धमा स�ब��धत िवशेष�बाट जाँच गरेको छैन । 
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५९ बढी भु�ानी :
काया�लयको �म�त २०७८।७।२५ को ��त��या उपर कारवाह� हुँदा यस बुँदामा रहेको � १६२५०  �म�त २०७९।१।२५ मा फ��ट

भएकोमा NAMS digitization गदा� अ�भलेख देिखनेस�म �योजनका ला�ग यहाँ दशा�इएको हो ।
: 
गो.भौ र िमित 607-2078-3-30 बाट पा�लकाले िन�न कम�चारीलाई अनुगमन गरेवापत दिैनक �मण भ�ा वापत भु�ानी भएकोमा �मण
आदेश र �मण िबल भ�दा बढी रकम भु�ानी भएकोले रकम असुल गनु�पन� �...........................................

�स.नं. कम�चारीको पद/ नाम भु�ानी ह�नु पन�
रकम

भु�ानी भएको
रकम

बढी भु�ानी

1 ना.सु.िकित� बहादरु थापा 45000 53220 8250

2 आ.ले.प.सहायक �वण कुमार
शमा�

33000 41000 8000

ज�मा 16250
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६० बैठक भ�ा : 
गो.भौ.र िमित ५६८-२०७८।3।२६ बाट कणा�ली �देश काय�संचालन िनद�िशका 2076 वमो�जम एकै काया�लयमा काय�रत कम�चारी
उप��थत भई वठैक बसेको अव�थामा बैठकभ�ा िदने �यव�था नरहेकोमा काया�लयमा काय�रत कम�चारीमा� उप��थत भएको िविभ�
िमितमा ख�रद ईकाइको बैठक बसे वापत एकमु� �.4,94,000।- भु�ानी भएको छ । यसरी काया�लयमा काय�रत कम�चारीमा� उप��थत
भई वसेको बैठकमा वठैकभ�ा िदने �यव�थामा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

६१ सामा�जक प�र�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७7।७8 को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा भएको �यव�था अनुसार आधारभुत तह स�ा�लत
िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क � १०,०००।- र मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क � १५,०००।-
का दरले अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ज�मा ५3 वटा िव�ालयमा 21 वटा िव�ालयले मा�
लेखाप�र�ण गराएको पाइयो । बाक� 32 वटामा ३ वटा मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह� र 2८ वटा आधारभुत तह स�ा�लत
िव�ालयह�ले लेखाप�र�ण नगराएको पाइयो । उ� िव�ालयह�लाइ लेखापरी�ण वापत �दान ग�रएको अनुदान रकम मा�यिमक तह
स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �.45,०००।- र आधारभुत तह स� चा�लत िव�ालयह�लाइ �.2,25,०००।- गरी ज�मा �.3,25,000।-
रकमको लेखाप�र�ण गराएको �ितवेदन �माण पेश गनु� पद�छ ।
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६२ औषधी ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान
उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ ।यस
काया�लयबाट शशत�तफ� बाट �.14,00,000।- को र िनशत� अनुदानबाट �.18,00,000।- बराबरको 38 �कारको  औष�ध ख�रद गरेकोमा
�.5 लाख िभ� रही खुला कोटेसनबाट ख�रद गरेको पाईयो । तसथ� वोलप� िवधी तथा राि�� य�तरमा �कािशत सूचनाको िवि� मू�य
आधार अपनाई ख�रद काय�लाई िमत�ययी बनाउन �यान िदनु पद�छ ।

६२.१ आपूित� भएका 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 ।
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६३ �धानम��ी रोजगार काय��म : 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालनमा रहेको छ । �धानम��ी
रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा
समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन�
�यव�था छ। कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी अ�या�धक सं�यामा
योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी
योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� किठन ह�ने
दे�ख�छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, चौतारी, म�दीर िनमा�ण िव�ालय िफ�ड तथा
घेरावार, �वा��य चौिक भवन, खानेपानी मम�त काय� लगायतका 43 वटा काय��म स� चालन गरी यस वष� ४22 जनालाई रोजगारी उपल�ध
गराई �.2,23,68,767।- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 90 िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला खच� लेखेका
छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको
दे�खंदनै ।

६४ अधुरा आयोजना : 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी
ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग
चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार
�.३ करोड ५८ लाख ९८ हजारका १५ योजनाको काय� स�प� न ह�न नसक� �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को
समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बष� स�म पिन स�प� न नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।
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�.स. िनमा�णकाय� िनमा�ण�यवसा
यी

संझौतािमित स�प� नगनु�प
न� िमित

योबष�
स�मको
खच�(�
हजारमा)

कैिफयत

1 ि�भुवनआधारभुत
िव�ालय
िनमा�णयोजना

िव.�य.स 2078.1.25 2078.3.16 1800 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको

2 पाँचकािटया देखी
धम�खक�  ह� ँदै
मछाइना स�म
सडक िनमा�ण

सिवन
क�ट��सन
भे.न.पा.2

2077.12.1
2

2078.03.2
0
 

0  

3 नमुना िव�ालय
पुवा�धार िनमा�ण
योजना

िव.�य.स 2078.1.18 2078.3.20 8737.823 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको

4 वडाकाया�लयभवन साईवावा ए�ड
तारा
क�ट� �सन वडा
नं 3

2076.11.1
6

2077.09.2
0

42.363  
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5 ि�भुवन मा.िव.

िव�ालय िनमा�ण
योजना

िव.�य.स 2078.1.25 2078.3.20 1800 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको

6 �वा��य चौक�
भवन िनमा�ण वडा
नं ४

�ी स�तोष
िनमा�ण सेवा
वाड नं २

2076.11.0
5

2078.3.20 2596.107  

7 िवजय मा.िव.

काफलचौर भवन
िनमा�ण योजना

िव.�य.स 2077.12.3 2078.3.20 3492  

8 च���योित आ.िव.

वास सौचालय
िनमा�ण

िव.�य.स 2077.12.3 2078.3.20 700 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको

9 वह�उदे��य
कभ�डहल िनमा�ण

वाई.के
क�ट� �सन ११

2077.12.1
2

2078.03.2
0

3222.932  

10 सर�वती
मा.िव.िव�ालय
िनमा�ण योजना

िव.�य.स 2078.1.25 2078.3.20 1800 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको
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11 �वा��य चौक�
भवन िनमा�ण वडा
नं. १०

�य ुिमलन
िनमा�ण सेवा भुर

2076.11.0
1

2078.3.20 3065.00  

12 �वा��य चौक�
भवन िनमा�ण वडा
नं.११

�वा��य
�यव�थापन
सिमित

2078.1.25 2078.6.30 3800 �वा��य चौिकको
खातामा ज�मा रकम
पठाई खाता रो�का
गरेको

13 �वा��य चौक�
भवन िनमा�ण वडा
नं. १२

सिवन
क�ट��सन
भे.न.पा.२

2076.11.1
6

2078.3.20 2000.599  

14 भगवती मा�यािमक
िव�ालयको भवन
िनमा�ण

िव.�य.स 2078.1.25 2078.3.20 2000 िव.�य.स.कोखातामा
ज�मा रकम पठाइ
खाता रो�का गरेको

15 कुद ुरँगशाला
िनमा�ण

�ी स�तोष
िनमा�ण सेवा
वडा नं २

2076.11.0
5

2078.3.20 842.119  

ज�मा 0  35898.943  
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६५ काय� स�प� न �ितवेदन - 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� न भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा�
भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� न �ितवेदन तयार गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी
�यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� न �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको
पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन
।

६६ साव�जिनक परी�ण - 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद�
वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको
पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िश�ताको �ब��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

६७ गुण�तर परी�ण - 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण
�यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने कुनै पिन सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
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६८ �मण खच� : 
कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७7 तथा �मण खच� िनयमावली,
२०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको,
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको,
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको,
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको,
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य सिहत �मणमा खटाएको �यहोरा आ�व�त गनु�पद�छ ।

६९ सामा�जक सुर�ातफ� ः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध¸ २०७7 को दफा २1 मा भ�ा िववरण गदा� बँैक माफ� त गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले १३
वडामा �.8,06,35,664।- िवतरण गरेको िववरण पेश गरेको छ । काया�लयले काय��म स� चालन काय�िव�ध¸ २०७७ ले तोके अनुसार ब�क
माफ� त भू�ानी नगरी पिहलो �ैमा�सकमा �.2,54,96,077।- िवतरण गरेको छ । काय�िव�धमा तोके अनुसार रकम भू�ानी गन� तफ�
पा�लकाले �यान िदनुपछ�  । साथै दो�ो र ते�ो चौमा�सकको लािग �.3,51,39,587।- ते�ो चौमा�सकमा बँैकमाफ� त भु�ानी गरेको छ ।
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७० �ितवेदन पेश गनु�पन� : 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको
चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन�
िनकायमा पठाउनु पन�छ ।उपिनयम १ बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गते िभ� दो�ो
चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क �ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले
तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा नगरपा�लकामा सो िनयमको पालना भएको पाइएन ।नगरपा�लकाले िनयमको पालना
गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७१ भ�ा रकम िवतरण �यव�थाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७७ को िनयम १5 बमो�जम �थािनय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक
चौमा�सकको अ��य स�ममा भु�ानी ग�रस�नु पन� �यव�था पालना गन� सकेको छैन । पा�लकाले काय�िव�धको पालनमा �यान िदनुपद�छ।

७२ पारदिश�ता कायम गनु�पन� : 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७7 को िनयम ३२ मा �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नामदता� तथा निवकरण,

�ि�या, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बँैक, पुरा गनु�पन� �ि�या ज�ता �यहोरा �चार तथा वडा काया�लयमा साव�जिनक गनु� पन�मा सो बमो�जम
गरेको छैन ।
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७३ िवपद ्�यव�थापन काय� योजना : 
नगद िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७5 को दफा 5 मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र
अ�धकारमा �देश िवपद ् �यव�थापन सिमितबाट �वीकृत एक�कृत तथा �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद्
�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सं�थागत �मता िवकास गन�, सबै प�को सम�वय र संल�
गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ि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� गराउने स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन
तथा िनयमावलीको पालना गनु�दपद�छ ।

७४ वािष�क �ितवेदन : 

नगर िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७5 को दफा 24 मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा
गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी काय�पा�लका माफ� त नगरसभा गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा
�देश िवपद ् �यव�थापन सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी
स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

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

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा
साव�जिनक स�प��को रेखदेख मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका उ� स�प��ह�को
अिभलेख तयार पारेको पाईएन ।
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७६ आ�त�रक लेखापरी�ण :

चौमा�सक �पमा आ�तर�क लेखापर��ण गर� �हसाव अ�ाव�धक गनु� पन�मा वष�को अ�तमा एकैपटक आ�त�रक लेखापर��ण गरेको पाइयो ।
आ�थ�क वष� २०७7।७8 को आ�त�रक लेखापर��ण गर� आ�थ�क वष� समा� भए प� चात २०७8।5।28 मा मा� ��तवेदन बझुाएको छ ।
तसथ� आ�त�रक लेखापर��कले समयमै आ�त�रक लेखापर��ण गर� च�ुत दु��त �हसाब रा� न सहयोग पु�या�उन ुपन� तथा काया�लयले आ�त�रक
लेखापर��ण �यव�थालाई �भावकार� बनाउनेतफ�  समयमै �यान �दन ुपद�छ ।आ�त�रक लेखापर��णमा देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार छन् ।
उ� �यहोराह� समेत समयमै असलु फछय�ट गनु�पद�छ । 

७६.१ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म पू�जगततफ� ः
काया�लयबाट साव�जािनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली अनुसार संचालन ग�रने िविभ� ि�याकलापह� िवशेष गरी िनमा�ण �यवसायी माफ� त
ग�रने काय�ह�को अिभलेख �यव��थत गरी राखेको नदे�खएको र सो को जानकारी आ�त�रक राज�व काया�लयमा नपठाउँदा �याट (मु�य
अिभवृि� कर) दा�खला गनु�पन� फम� तथा करदाताह�ले दा�खला नगरी द�ुपयोग ह�ने स�भावना दे�खएकाले �य�ता फम� तथा
करदाताह�को नाम-नामेसी र कर रकम समेत खुलाई अिनवाय� �पमा आ�त�रक राज�व काया�लयलाई जानकारी पठाउनु पन� दे�ख�छ ।

७६.२ भेरी नगरपा�लका चालुतफ�
मु.अ. कर ऐन २०५२ को दफा १४ मा �रतपुव�क कर िवजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले गो.भौ र िमित ११४-०७७।७।२७ मा
भोलानाथ ई��जिन�र� िडजाईनस� क�स�टे�सी �ा.�ल. िवता�मोड न.पा. ४ को िवल नं.००१ िमित २०७७।७।१५ पान नं.६०२३९७८२१
बाट िवल रकम �४,३८,०००।- मा मु.अ. कर �.५६,९४०।- थप गरी �.४,९४,९४०।- जाजरकोट दरबार �े�को मा�टर �लान िनमा�ण
गरे वापत भु�ानी िदएको दे�ख�छ । सो स�दभ�मा �रतपुव�कको कर िवजक जारी नगरी कलर पेपरमा क��यटुर ि��ट गरेको िवल पेश गरेको
ह� ँदा भु�ानी भएको मु.अ. कर स�व��धत राज�व काया�लयमा दा�खला भएको �माण पेश गरी िनयिमत गन� अ�यथा असुल उपर गन�
�..............

२८,४७०
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७६.३ गो.भौ. र िमित १२५-०७७।८।१२ मा राज�व स�व�धी स�टवेरको �मता िवकास ता�लम संचालन वापत भनी सहायक चौथो भरत कुमार
शमा�लाई पा�र�िमक, बहाल र अि�म आयकर क�ी गरी �२,८८,५७०।- भु�ानी िदएकोमा स�व��धत गाडी धनी, �िश�क,

�ितवेदनकता�, ता�लमका सहभागीह�लाई �.१,८४,२७५।- िवतरण गरेको भरपाई पेश भएकोमा स�व��धतले रकम बुझेको ह�ता�र
नभएकाले रकम बुझाई ह�ता�र गराई िनयिमत गन� अ�यथा असुल उपर गन� �.......................

१८४,२७५

७६.४ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १०८००  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित १४७-०७७।८।१७ मा पा�लकामा काय�रत कम�चारीह�को का.स.मु. फाराम मु�या�न गराउन सुख�त जाँदाको बैठक खच�
वापत भनी सहायक पाँचौ सनत दवाडीलाई िदएको पे�क� �.९०,०००।- फछय�ट गरेकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� िविभ� िमितमा
मु�या�न सिमितको बैठक बसे वापत �.५२,०००।- बैठक भ�ा िवतरण गदा� क�ी ग�रएको १५ �ितशत पा�र�िमक कर �.७,८००।- र
िविभ� िमितमा सुख�त जाँदा र आउँदा गाडी �रजभ� गरे वापत �.३०,०००।- भु�ानी िददंा क�ी गरेको १० �ितशत बहाल कर
�.३,०००।- समेत ज�मा �.१०,८००।- राज�व खातामा दा�खला गरेको नदे�खएकाले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन�पन�
�................................................
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७६.५ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५०२००  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित ४९५-०७८।३।१८ मा मुलपानी अगा�िनक कृिष पशुपं�ी तथा ए�ो फरे�� ी खेती कृषक समूहलाई �.२,४४,३९९।- भु�ानी
िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� �लाि�क टनेलह� सुख�तबाट जाजरकोटस�म ढुवानी गरे वापत ट�क ड� ाईभर रामिवलख चौधरीलाई
�.५०,२००।- भु�ानी िदएकोमा स�व��धत ट�क ड� ाईभरले रकम बुझेको ह�ता�र नभएको साथै १० �ितशत बहाल कर क�ी गनु�पन�मा
सो नगरी पुरै रकम भु�ानी िदएकाले िनयिमततफ�  �.४५१८०।- र असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� तफ�  �.५,०२०।-
समेत ज�मा �..................................

७६.६ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३८२५  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित ५१४-०७८।३।३१ मा अल�चीको िब�वा ख�रद तथा िवतरण काय��म संचालन गन� भनी �ा.स. गोमा थापा मगरलाई
�.२,५०,०००।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� ढुवानी भाडा वापत सवारी चालक स�देश घत�लाई �.३८,२५०।- भु�ानी िददंा
क�ी गरेको बहाल कर �.३,८२५।- राज�व खातामा दा�खला गरेको भौचर संल� ह�नुपन�मा नभएकाले स�व��धतबाट असुल उपर गरी
राज�व खातामा दा�खला गन� �..............................
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७६.७ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ७८१२५  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित ५५८-०७८।३।२४ मा �याियक सिमितको बैठक र मेलिमलाप कता�ह�लाई �ो�साहन वापतको खच� भनी सहायक पाँचौ
सनत दवाडीलाई �.१,११,४००।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाइ जाँच गदा� �याियक सिमितको बैठक भ�ा वापत �.२९,३२५।- र
मेलिमलाप कता�ह�को खाजा खच� वापत �.४८,८००।- को भरपाई पेश भएकोमा स�व��धतह�ले रकम बुझेको ह�ता�र नभएकाले रकम
बुझाई, ह�ता�र गराई िनयिमत गन� अ�यथा असुल उपर गन� �.....................

७६.८ गो.भौ र िमित ५७५-०७८।३।२७ मा �रसच� इ�पावरमे�ट ए�ड सपोट� �ा.�ल. च��ािगरी ३ थानकोट का�मा�डौका अ�य� ईमानबहादरु
सुनारलाई गत आ.व. ०७६।०७७ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मु� नगर घोषणा काय��म संचालन गन� िदएको पे�क�
�.३,००,०००।- फ�यौट गरेकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� ढुवानी भाडा वापत िविभ� गाडी चालकह�लाई ढुवानी भाडा �.८४,०००।-
भु�ानी गदा� क�ी ग�रएको १० �ितशत बहाल कर �.८,४००।- िविभ� िफ�ड सहजकता�ह�लाई पा�र�िमक �.२,००,०००।- भु�ानी
गदा� क�ी ग�रएको १५ �ितशत पा�र�िमक कर �.३०,०००।- समेत ज�मा �.३८,४००।- राज�व खातामा दा�खला गरेको ह�नुपन�मा
नगरेकाले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �.................

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली
रकम

७६.८.

१
�रसच� इ�पावरमे�ट ए�ड सपोट� �ा.�ल. च��ािगरी ३ थानकोट का�मा�डौका अ�य�
ईमानबहादरु सुनार

३८,४००

३८,४००
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िमित

िबषय बे�जु रकम

७६.९ �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�व��धत काया�लयले
अनुसूची ६ वमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन�छ र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�वसनीय आधार र �माण �थािपत ह�ने
गरी आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन�छ भनी उ�ेख भएकोमा यस काया�लयले �मण अिभलेख
खाता अ�ाव�धक गरी राखेको नदे�खएकोमा �मण अिभलेख खाता अ�ाव�धक गनु�पन� तफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।

७६.१० �थानीय तह संचालन तथा �यव�थापन स�व�धी आदेश, २०७४ को दफा ७० मा नेपाल सरकारबाट �थानीय तहलाई उपल�ध गराइएको
बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनकालािग सवारी साधन ख�रद गन� सिकने छैन भ�े उ�ेख भएकोमा यस
काया�लयले िनयम प�रपालन गरेको दे�खएन ।

७६.११ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालुतफ�

काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ८००  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
गो.भौ र िमित १२-०७८।१।९ मा उ�मिशल िवकास ता�लम संचालन गन� भनी उ�म िवकास सहजकता�लाई िदएको पे�क�
�.१,२६,५६०।- फछय�ट गरी �.५४,२४०।- समेत ज�मा �.१,८०,८०,०००।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� हल भाडा
वापत क�ी गरेको बहाल कर �.३,२०,०००।- क�ी गनु�पन�मा �.२,४००।- मा� क�ी गरेकाले वाँक� �.८००।- स�व��धत उ�म िवकास
सहजकता�बाट असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �........................................
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७६.१२ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १४००  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित १४२-०७८।२।१० मा नस�री �थापना वापत भनी गु�जन नस�री फम� भे.न.पा. १० का संचालक �ेमबहादरु रानालाई
�.१,९१,०९०।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� तारजालीह� खलंगाबाट िनमा�ण �थलस�म ढुवानी गरे वापत �ा�टर धनी
यवुराज वलीलाई �.१४,०००।- भु�ानी िदएकोमा १० �ितशत बहाल कर क�ी गरी वाँक� रकम भु�ानी िदनुपन�मा पुरै रकम भु�ानी
िदएकाले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

७६.१२.१ गु�जन नस�री फम� भे.न.पा. १० का संचालक �ेमबहादरु राना १,४००

१,४००

७६.१३ गो.भौ र िमित १९१-०७८।३।१४ मा मकै िवकास काय��म संचालन वापत मिहला साना कृषक समूह भे.न.पा. ८ जाजरकोटलाई
�.२,९३,५८०।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� उ� योजनाका सामा�ीह� खलंगाबाट काय��म संचालन �थलस�म ढुवानी गरे
वापत �ा�टर धनी गणेश घत�लाई �.१५,०००।- भु�ानी िदएकोमा १० �ितशत बहाल कर क�ी गनु�पन�मा सो नगरी पुरै रकम भु�ानी
िदएकोले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �.............

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

७६.१३.१ मिहला साना कृषक समूह भे.न.पा. ८ जाजरकोट १,५००

१,५००
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�म भौचर
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भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

७६.१४ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १२०० िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित २०१-०७८।३।१४ मा मा िव�ालय पोषण लेखाजोखा काय��म संचालन गन� भनी भुर �वा��य चौक�का �मूख लालबहादरु
ख�कालाई �.१८,६७५।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� �िश�क भ�ा वापत क�ी ग�रएको पा�र�िमक कर �.१,२००।-
राज�व खातामा दा�खला गरेको भौचर संलन ह�नुपन�मा नभएकाले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �......................

७६.१५ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९३००  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित ३१८-०७८।३।१४ मा िविभ� कृषक समूहलाई धानवाली पकेट �थापनाकालािग �.१०,२७,१०७। भु�ानी िदएकोमा िवल
भरपाई जाँच गदा� ढुवानी वापत �.६८,०००।- को भरपाई पेश भएकोमा १० �ितशत बहाल कर क�ी गनु�पन�मा नगरेकाले स�व��धत कृषक
समूहबाट असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �..................................................................

१. उ�मिशल मिहला कृषक समूह भे.न.पा. १ �.३,०००।-
२. िपपलचौतारी मिहला कृषक समूह भे.न.पा. ३ �.३,८००।-
३. िदिदबिहनी खा� सुर�ा कृषक पाठशाला भे.न.पा. ३ �.२,५००।-
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७६.१६ काया�लयको िमित २०७८।७।२५ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४०५०  िमित २०७९।१।२५ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ र िमित २४३-०७८।३।२२ मा �स�नो पाउडर उ�पादन �िव�ध ह�ता�तरण काय��म संचालन वापत मिहला आ�मिनभ�र तरकारी
कृषक समूह भे.न.पा. ६ जाजरकोटलाई �.३,००,०००।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� �स�नो पाउडर उ�पादन ता�लममा
�िश�ण गरे वापत �िश�क कृ�णबहादरु बुढालाई �.२७,०००।- भु�ानी गदा� क�ी ग�रएको पा�र�मिक कर �.४,०५०।- राज�व खातामा
दा�खला गरेको नदे�खएकाले असुल उपर गरी राज�व खातामा दा�खला गन� �......................

७६.१७ गो.भौ र िमित ३१९-०७८।३।२९ मा भे.न.पा. ११ किटगाउँमा रहेका िवप� द�लत घरधुरीलाई सुधा�रएको फलामे चुलो ख�रद िवतरण गन�
भनी किटगाउँ कृषक समूहका अ�य� नरबहादरु वर कामीलाई �.१४,६२,०००।- भु�ानी िदएकोमा िवल भरपाई जाँच गदा� अनुगमन खच�
वापत भनी �.३०,०००।- को भरपाई पेश भएकोमा तप�सलमा उ�े�खत पदा�धकारी, कम�चारीह�ले अनुममन खच� बुझेको ह�ता�र
नभएकाले असुल उपर गरी बे�जु खातामा दा�खला गन� �.........................

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

७६.१७.१ किटगाउँ कृषक समूहका अ�य� नरबहादरु वर कामी ३०,०००

३०,०००

७७ खाता रो�काः 
संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत सश�त काय��म अ�तग�त रा�� पित शैि�क सुधार काय��म, नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प
भौितक िनमा�ण अनुदानको खच� स�ब�धमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.१३३ र िमित २०७८।३।१५ को प�ानुसार
नमुना िव�ालयको लािग िविनयो�जत रकमबाट यस आ व मा कोिभड महामारीको कारणले अपेि�त मा�ामा िनमा�ण काय� स�प� न ह�न िढला
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ह�नस�ने संभावना रहेको साथै यस वष� खच� ह�न नसकेको रकम अक� वष� उपल�ध ह�ने �यव�था समेत नभएकोले काया��वयनको भरपद�
सुिन��चतता गरी �वीकृत गु�योजना अनु�पका काय��म अगािड बढाउन नमुना िव�ालय िवकासको लािग �ा� रकम स�ब��धत
िव�ालयको खातामा िनकास गरी काय� स�पादनको अनुगमन िनयमन एंव �ािव�धक सहयोग गन� गराउन िनण�यानुसार अनुरोध भई
आएकोमा नमुना िव�ालयमा छनौट भएका िन�न िव�ालय भवनको िनमा�ण काय� स�प� न नभई स�पुण� रकम िव�ालयको खातामा िनकासा
पठाई पे� क� कायम गरी िव�ालयको बँैक खाता रो�का गरेकोमा िनमा�ण काय�को अनुगमन तथा मू�या�नको पाटो पा�लकाको रहेकोमा
स�ब��धत िव�ालयको भवन िनमा�ण भएको काय�स�प� न �ितवेदन �माण पेश (माग र काय� �गितका आधारभूत �वा��य के�� भवन
िनमा�णको समेत) गनु�पन� काय� स�प� न नगरी पे� क� कायम नै रहेको छ ।

िव�ालयको नाम काय��म रकम

च���योित िन.मा.िव. भौितक पूवा�धार 281300.00

ि�भुवन आधारभूत िव�ालय रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 162960.00

ि�भुवन मा�यिमक िव�ालय रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 846000.00

ि�भुवन मा�यिमक िव�ालय नमुना िव�ालय पूवा�धार िनमा�ण 4229501.00

ि�भुवन मा�यिमक िव�ालय न.िव.पू.िन.(सभाहल िनमा�ण) 5723000.00

सर�वती मा.िव. रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 1746000.00

�वा��य चौक� जगितपूर माग र काय� �गितका आधारभूत
�वा��य के�� भवन िनमा�ण

3686000.00
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७८ �थािनय तह �कोप �यव�थापन कोष : 

गत वष�को मौ�दात �.१८,१५,४१२।-, भेरी नगरपा�लका िव��य समानीकरणबाट �ा� �.१२,००,०००।-, सभाको िनण�य�ारा भेरी
नगरपा�लकाको िनस�त अनुदान तफ� को िविभ� िशष�कबाट रकमा�तर गरी कोषमा ज�मा ग�रएको �.१,०८,७०,९१२।-, िश�क कम�चारी
तथा जन�ितिन�धको तलबबाट २ िदन बराबरको रकम क�ा गरी कोषमा दा�खला ग�रएको रकम �.८,२०,९३६।-, �या�रटी समूहबाट
�ा� सहयोग �.४,७५,०००।- र �यि�गत सहयोगको �पमा �ा� रकम �.३९,९४०।- गरी ज�मा �.१,५२,२२,२००।- कोषमा आ�दानी
भएकोमा कोिभड १९ िनय��ण काय��मको लािग �.९८,७४,६२१।-, आधारभूत �वा��य सेवा के��को लािग औषधी ख�रद वापत
�१९८९३०५।- र राहत तथा आ�थ�क सहयोग तफ�  �.५,०३,०००।- गरी ज�मा �.१,२३,६६,९२६।- खच� भई बाँिक रकम
�.२,८५,५२७४।- मौ�दात रहेको छ ।

७९ कोिभड १९ : 

काया�लयले कोिभड १९ को सं�मणलाई �यूिनकरण गन� मा�स, औषधी, िप.िप.ई., िभ.िट.एम. ए�टजेन, अ��सजन �स�ल�डर ढुवानी,
ए�बुले�स खच�, आईशोलेशन �यव�थापन, सरसफाई लगायतका िविभ� सामा�ीह� पटक पटक गरी सोझै �.१,३२,०३,३५६।- को
ख�रद गरी खच� लेखेकोमा भवानी �याथो�याम ए�ड स�ज�कल हाउस माफ� त मा� �.७०,२०,००४।- खच� लेखेको छ ।

पूव� तयारी स�ब��ध गनु� पन� काय� स�पादन भएका �मुख
ि�याकलाप

खच� रकम

�चार �सार पो�र प�पलेट ६२७००।००

आईशोलेशन �यव�थापन स�ालन १५२९३९६।००

 औषधी ख�रद १९७६०३१।००
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िबषय बे�जु रकमिप.िप.ई ख�रद ४९९३००।००

मा�स ख�रद ११४९८६०।००

िभ.िट.एम. ख�रद १५०००१।००

ए��टजेन ख�रद २६९५०५।००

�वारे�टाईन �यव�थापन ५५११६६३।००

कोिभड ओ�र�टशन स�ालन ४८९००।००

अ��सजन �स�ल�डर ख�रद १०७००००।००

ढुवानी ए�बुले�स खच� स�ालन ३३६०००।००

सरसफाई काय��म मिहला �वा��य �वयं सेिवका
कोराना भाईरस जनचेतना काय��म तथा सामा�ी
ख�रद

स�ालन ६०००००।००

ज�मा १३२०३३५६।००

मा�थ उ��खत भएबमो�जम आईसोलेसन �यव�थापनमा �.15,29,396।- औषधी ख�रदमा �.19,76,031।, िप.िप.ई. ख�रदमा
�.4,99,300।- मा�क ख�रदमा �.11,49,860।-, �वारे�टाईन �यव�थापनमा �.55,11,663।- र अ��सजन �स�ल�डर वापत
�.17,70,000।- ख�रद गरेकोमा ख�रद �यव�थापन �सधै गरी भु�ानी गरेको छ । 

८० पे�क� बाँक� : १९,८४९,४०३
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ बमो�जम समयमै पे�क� फ�यौट गनु�पद�छ । पा�लकाले
आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा �याद नाघेको �.१,९८,४९,४०३।- पे�क� फछ�यौट गन� बाँिक दे�ख�छ । िनयमावली अनुसार समयमै पे�क�
फ�य�ट गनु�पन� � ...........

ब.उ.िश.नं. पे�क�
�लएको
िमित

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��
फम� वा
क�पनीको नाम

�याद
ननाघेको
पे�क�

�याद
नाघेको
पे�क�

भेरी
नगरपा�लका
चालु

२०७८।३।
१८

िवप� तथा महामारी
�यव�थापन (औषधी
तथा महामारीसँग
स�ब��धत
�ययव�थापन)

च�दानथान गण - ४५००००

 २०७७।
१०।५

इ�धन(काया�लय
�योजन)

अजु�न िब क  १२०००

 २०७७।
१०।५

मेशनरी तथा औजार
मम�त स�भार तथा
स� चालन खच�

अजु�न िब क - १०८०००

भेरी
नगरपा�लका

२०७८।१।
२७

सव बाहन ख�रद अि� इ�कप�रेटेड
�ा �ल

- १८००००
०
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चालु

 २०७८।२।
६

सव बाहन ख�रद अि� इ�कप�रेटेड
�ा �ल

- ३५९५१०

संिघय
सरकारबाट
ह�ता�त�रत
काय��म
पु�जगत

२०७८।२।
१०

िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

ि�भुवन मा िव - १४७१३२

 २०७८।२।
१४

रा�पती शैि�क सुधार
काय��म

ि�भुवन मा िव - २९८०००

 २०७८।२।
२९

िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

ि�भुवन मा िव - ४२२९५०
१

 १०७८।३।
३०

माग र काय� �गितका
आधारमा आधारभूत
�वा��य के�� भु�ानी

�वा��य चौक�
जगतीपुर

- ३६८६००
०

 २०७८।३।
३०

िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

ि�भुवन मा िव - २६८२००
०
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 २०७८।३।

३०
िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

ि�भुवन मा िव - ३०४१००
०

 २०७८।३।
३०

रा�पती शैि�क सुधार
काय��म

ि�भुवन
आधारभुत
िव�ालय

- १६२९६०

 २०७८।३।
३०

रा�पती शैि�क सुधार
काय��म

सर�वित मा.िव. - ३८३०००

 २०७८।३।
३०

रा�पती शैि�क सुधार
काय��म

सर�वित मा.िव. - ५३४०४०

 २०७८।३।
३०

िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

सर�वित मा.िव. - ८२८९६०

 २०७८।३।
३०

िव�ालय भौितक
पुवा�धार िनमा�ण अनुदान

च�� �योित
िन.मा.िव.

- २८१३००

 २०७८।३।
३१

रा�पती शैि�क सुधार
काय��म

ि�भुवन मा िव - ८४६०००

ज�मा  1984940
3

८१ अनुगमन तथा स�परी�ण – 
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�थानीय सरकार स� चालन 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 वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई
गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू(B)----
-----------------------

यो वष�
कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट
कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू 
(E=A-
B+C+D)

45961000 0 23891222 0 69852222

यस वष� फछयौट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ।

�स.नं. आ.व वे�जु
दफा
नं

बे�जुको संि��
�यहोरा

फछयौटको आधार स�परी
�ण

असु
�ल

�माण िनयिम
त

पे�क�  

1.     
   

- - - - - - - -

उ�े�खत स�परी�णबाट िन�नानुसार थप वे�जु कायम भएको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफानं.

वे�जुको संि�� �यहोरा रकम

1.        - - - -
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अ�ाव�धक वे�जु यस पा�लकाको 077।078 स�मको फछयौट गन� वाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार छ ।

गत
वष�स�मको
बाँक� बे�जु
(A)

यो वष�
स�परी�ण
बे�जु (B)

यो वष� कायम
बे�जु (C)

स�परी�णबाट
कायम बे�जु (D)

अ�याव�धक बाँक�
बे�जु
 (E=A-B+C+D)

45961000 0 23891222 0 69852222


