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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 

राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

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

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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 488 तमतिाः २०७९।३।२1 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तनजगढ नगरपातलका, नगरकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
बारा। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले तनजगढ 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 िहसगँ 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 पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन।  

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २३ करोड ६४ लाख ४३ हजार बरेुजू देर्खएकोमा प्रतिकृर्ा, प्रमाण पेश हनु आएको छैन। उक्त बाकँी बेरुजू मध्रे् असलु गनुापने रू. २ 
करोड ७२ लाख ८२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ७ करोड २० लाख ६२ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ४२ लाख ३६ हजार र पेश्की 
बाकँी रु १२ करोड २८ लाख ६३ हजार रहेको छ। नगरपातलकाको गिवषा सम्म रु. २० करोड ७३ लाख ०१ हजार बरेुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु.४३ करोड ३९ लाख ५६ 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 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 नगरपातलकाको 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 लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी 
स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि 
र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा हनु े
गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्ापातलका, नगरप्रमखु र 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 नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् 
र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

 

 

 

 

           (पदमराज पौडेल) 
     नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

तनजगढ नगरपातलका, बारा 
 

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
 

३२ १८९ २३६४४३ ० ० ० ३२ १८९ २३६४४३ २७२८२ १४२३६ ७२०६२ ० ० ८६२९८ १२२८६३ 

                                      
 

 

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 

बारा २०७३०१ ० ९७८८ १९७५१३ ० २३६४४३ ४३३९५६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िनजगढ नगरपा�लका, बारा , िनजगढ नगरपा�लका , बारा

काया�लय �मुख सुमन कुमार काक� २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िशव �साद देवकोटा २०७७-४-१

बे�जु रकम २३६,४४२,८३२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १२,३५,८३,४६०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,२२,५७,००० चालु खच� ३७,६७,३७,२०७

�देश सरकारबाट अनुदान १,५३,४१,००० पँूजीगत खच� ३४,६८,२३,७१०

राज�व बाँडफाँट ३०,४०,६१,७४० िव�ीय/अ�य �यव�था १९,०५,३१,०१६

आ�त�रक आय ४,५४,८६,७९२

अ�य आय १९,५७,६०,१६१

कुल आय ९१,२९,०६,६९३ कुल खच� ९१,४०,९१,९३३

बाँक� मौ�दात १२,२३,९८,२२०

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय :

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�तीलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई स�थातगत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लका २०७३ सालमा
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहकारीता, सह अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता, सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा
�दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । मधेश �देश अ�तग�त बारा �ज�ाको िनजगढ नगरपा�लकामा १३ वडा, ७० नगरसभा सद�य २८९.४३ वग� िकलोमीटर �े�फल तथा ३५३३५ जनसं�या रहेको छ ।

२ एक�कृत आय�य िववरण :

एक�कृत आय�यय िववरण
आ�थ�क वष� २०७७।७८

िनजगढ नगरपा�लका
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�स.नं. आयतफ� �स.नं. �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी ० १२३५८३४६० १ अनुदान ० ५१४१७३९७५

क) नगद ० ० नगरपा�लका चालु १९३२११७३५ ०

ख) बँैक १२३५८३४६० ० नगरपा�लका पँुजीगत ३२०९६२२४० ०

२ राज�व (आ�त�रक आय) ० ३९५४३०३२७ २ सशत� अनुदान ० २१७३६०९७६

क) आ�त�रक �ोत ४५४८६७९२ ० स� घीय सरकार चालु १८३५२५४७२ ०

ख) राज�व बाँडफाँट स� घ ८४८३७६७२ ० स� घीय सरकार पँुजीगत २५८६१५०६ ०

ग) राज�व बाँडफाँट �देश २१९२२४०६८ ० �देश सरकार चालु ० ०

घ) अ�य ४५८८१७९६ �देश सरकार पँुजीगत ७९७३९९८ ०

३ िव��य ह�ता�तरण सङ् घ ० ३५२२५७००० ३ अनुदान िफता� ० ३२६७८६१६

क) समानीकरण अनुदान १२२४००००० ० स� घीय सशत� ३२६७८६१६ ०

ख) सशत� अनुदान २१४८५७००० ० �देश सशत� ० ०

ग) समपूरक अनुदान ० ० ४ ब�क मौ�दात १२२३९८२२० १२२३९८२२०

घ) िवशेष अनुदान १५०००००० ० ० ०

४ िव��य ह�ता�तरण �देश ० १५३४१००० ० ०

क) समानीकरण अनुदान ७३४१००० ० ० ०

ख) सशत� अनुदान ४०००००० ० ५ िवपद �यव�थापन कोष ११८५७७६५ ११८५७७६५

ग) समपुरक अनुदान २०००००० ० ६ धरौटी िफता� ११८१९८२० ११८१९८२०

घ) िवशेष अनुदान २०००००० ० ० ०

५ रा�� ट� य सूचना �य. तथा अनु आ. ६८०००० ६८०००० ७ रा�� ट� य सूचना �य. तथा अनु आ. ६८०००० ६८००००

६ सामा�जक सुर�ा ९५६२८००० ९५६२८००० ८ सामा�जक सुर�ा ९५६२८००० ९५६२८०००
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७ एक�कृत �वा��य पूवा�धार १२५१८६५८ १२५१८६५८ ९ एक�कृत �वा��य पूवा�धार १२५१८६५८ १२५१८६५८

८ �था॰पू॰िव॰साझेदारी काय��म ७५००००० ७५००००० १० �था॰पू॰िव॰साझेदारी काय��म ७५००००० ७५०००००

९ सामा�जक िवकास म��ालय २०००००० २०००००० ११ सामा�जक िवकास म��ालय २०००००० २००००००

१० िवपद �यव�थापन कोष १२०२०१२८ १२०२०१२८ १२ िवपद �यव�थापन कोष मौ�दात १६२३६३ १६२३६३

११ धरौटी आय १९५३१५८० १९५३१५८० १३ धरौटी मौ�दात ७७११७६० ७७११७६०

ज�मा १०३६४९०१५३ ज�मा १०३६४९०१५३

३ िश�क �ेड - 

सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत �थायी िश�कह�को वािष�क तलबी िववरण रा�� ट� य िकताबखाता (िश�क) बाट पा�रत गराई खच� ले� नु पद�छ । िन� न िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को तलबभ�ा िनकासा गदा� �ेडवापतको रकम बढी
भु�ान भएकोले बढी भएको रकम असुल गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३.१ िवरे�� चौधरी,ने.रा.उ.मा.िव., �सँगौल ९,१२०

३.२ च�दा कुमारी चौलागाई,गौरीशङ् कर उमािव, सडकटोल ७,१४४

३.३ राम�साद ितमल�सना,गौरीशङ् कर उमािव, सडकटोल ७,१४४

३.४ वासुदेव गौतम,ने.रा.आ.िव., कछिडयाटोल २,९२७

३.५ भोला�साद चौलागाई,साव�जिनक मािव, वागदेव २,९२७

३.६ सीताकुमारी देवकोटा,ने.रा.मा.िव., �सँगौल २,९२७

३२,१८९

४ िव�ालय अनुदान - 

िव�ालयलाई �ा� त भएको अनुदानबाट तोिकएको समय सीमािभ�ै िनधा��रत मापद�डबमो�जम काया��वयन गरी तोिकएको ढाँचामा काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । अिनवाय� �पमा सामा�जक परी�ण गराई �यसको �ितवेदन
स�ब��धत �थानीय तहमा पेश गनु�पद�छ । काय��मका लािग छनौट भएका िव�ालयमा स� चा�लत काय��म र बजेट काया��वयनको अनुगमन र मू�याङ्  कन स�ब�धी काय� गनु�पन� भूिमका �थानीय तहको ह��छ । पा�लकाले िन�नानुसारका
िव�ालयह�लाई िविभ� शीष�कका लािग �. १९,५०,००० िनकासा गरेको छ । स�ब��धत शैि�क सं�थाह�ले काय��म काया��वयन प� चात् �गित िववरण पेश गरेको पाइएन । काय��म काया��वयन स�ब�धमा िव�ालय �यव�थापन
सिमितको िनण�यसिहतको संझौता, काय� स�प� �ितवेदन, सामा�जक परी�ण र �थानीय तहले गरेको अनुगमनस�ब�धी �ितवेदन लगायतका �माण पेश ह�नु पन� �.

१,९५०,०००
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गो.भौ.नं./िमित िव�ालय काय��म रकम

१३४।१२-०६ बकैया ठाकुर आ.िव. िव�ान �योगशाला ६५००००

१३५।१२-०६ सर�वती आिव, कोलगाउँ ICT ६५००००

१८२।०१-२३ गौरीशङ् कर मािव, सडकटोल पु�तकालय ६५००००

५ ३२९ २०७८-३-३० करार िश�क अनुदान : 

अङ् �ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग काय��म काया��वयनका स�ब�धमा िश�ा तथा मानव�ोत िवकास के��को प.सं. २०७७।७८ च.नं. १७३ िमित २०७७।१०।११ को प�ले कुनै पिन दरब�दी वा राहत अनुदान
नभएका (शू�य दरब�दी) मािवका लािग अ�धकतम २ िश�कको लािग ६ मिहनाको तलब अनुदान िदन िनद�शन िदएको छ । यस पा�लकाले �ी ने.रा.मा.िव., लाललाई गो.भौ.नं./िमित २३८/०३-०३ र १७६/०१-१३ बाट २ जना करार
िश�कको तलबवापत रकम िनकासा िदएकोमा ते�ो पटक पिन आ. व. को अ��यमा िनकासा िदएको िनयमस�मत नभएकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

५.१ �ी ने.रा.मा.िव., लाल २,१६,०००

२१६,०००

६ �ज�सी अिभलेख : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी
ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खयन ।

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली : 
आ�त�रक िनय��ण �णाली : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ तथा पा�लकाको कारोवारको आकार जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार
गरी लागु गनु�पन�मा गरेको पाइयन ।

८ आ�त�रक लेखापरी�ण : 

आ�त�रक लेखापरी�ण : �थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ ।२। मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत��यता, काय�द�ता र �भावकारीतको आधारमा ��येक चौमामसीक समा� भएको एक मिहना िभ�
आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर यस नगरपा�लकमा आ�त�रक लेखापरी�क िनय�ु भएकोमा पिन यस वष�को आ�थ�क कारोबारको लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको
आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यन िदनुपद�छ ।

९ लकबुक तथा मम�त अिभलेख : 

लकबुक तथा मम�त अिभलेख : काया�लयले महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा म ले प फा न ९०५ बमो�जम सवारी साधनको लकबुक र म ले प फा न ९०६ बमो�जम सवारी साधन तथा मेशीनरीको मम�त अिभलेख राखनु पद�छ ।
काया�लयले यो वष� इ�धमा � ४६०९७०१ र मम�त स�भारमा � ३९८५४५९ समेत ज�मा � ८५९५१६०। खच� लेखेकोमा �वीकृत ढाँचामा सवारी साधन ��योग भएको इ�धन तथा मरमत अिभलेख राखेको पाइयन । काया�लयले
सवारी साधनको लकबुक तथा मम�त अिभलेखको अिभलेख रा�ख खच� िनय��ण गनु�पद�छ ।

१० �मण अिभलेख : 
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�मण अिभलेख : �मण खच� िनयमावली २०६४ बमो�जम कुनै कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खटाउदा �मणको उ�े�य उ�ेख गनु�पन�, �मणबाट फक� पिछउ�े�य अनु�प काय� स�पादन गरेको �माणीत ह�ने कागजात सहितको
�मणको उपल�ध समेत उ�ेख गरी �मण �ितवेदन पेश गन�पन� र �मण गन� कम�चारीको अनुसुची ६ को ढाँचामा अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनयमवाली तोके बमो�जम �मण अिभलेख तयार गरी नराखेकोले
िनयमावलीले तोकेको ढाँचामा अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखनु पद�छ ।

११ ख�रद योजना : 
बािष�क ख�रद योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको �समाभ�दा बिढ रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र बािष�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 लाख भ�दा बढीको ख�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� िशष�क अ�तग�त
बािष�क � ३५४७९७७४४।पँु�जगत खच� गरेको छ । तर पा�लकाले आफनो ख�रद िनयमावली नबानाएको अव�थामा उ� ऐन बमो�जम वािष�क ख�रद योजना र गू�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको छ ।अत : पा�लकाले उ�
िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना गु�योजना बनाई �यव�थीत र �भावकारी ह�ने ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१२ विढ भु�ानी : 
बढी भु�ानी : �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन २०७७ को दफा ३ ।१। मा पदा�धकारी तथा सद�यले अनुसूची बमो�जमको रकममा नबढने र दोहोरो नपन� गरी सुिवधा पाउने उ�ेख गरेको छ ।
�यसैगरी दफा ३ को उपदफा २।१। मा यो ऐन �ार�भ ह�नु अिघ कायम रहेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ र अनुसूची बमो�जम मा�सक सुिवधा नपाएका पदा�धकारी वा सद�यले सो सुिवधा
नपाएको िमितदे�ख मा� ऐन बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले पदा�धकारीलाई २०७६ साल का���क मिहना दे�ख २०७७ साल असार मिहना स�म ९ मिहनाको अनुसुची बमो�जम मा�सक �पमा पाउने यातायात
खच�, प�प�ीक इ�टरनेट ,टेलीफोन मोबाइल �रचाज�, अितथी स�कार खच� मा�को सुिवधा वापत ९ मिहनाको सुिवधा खच� � ८९४६०००। मा� खच� लेखुन पन�मा बैठक भ�ा खच� � २८६२०००।समेत � ११८०८०००। खच� लेखी
भु�ानी िदएकोले सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसुचीमा पाउने मा�सक खच� भ�दा � २८६२०००।बढी खच� लेखेको असुल गनु�पन� �

पदा�धकारी तथा सद�य सुिवधा न�लएको मिहना ज�म मिहना मा�सक पाउने सुिवधा खच� ले�न िम�ने खच� लेखेको बिढ खच� लेखेको

मेयर २०७६का���क दे�ख २०७७ असार मिहना ९ २४५००। २२०५००। २७४५००। ५४०००।

उपमेयर '' '' '' ९ ३४००० ३०६०००। ३६००००। ५४०००।

वडा अ�य� [१३ जना] '' '' '' ९ २४०००। २८०८०००। ३३३४५००। ५२६५००।

काया�पा�लका सद�य [८जना] '' '' '' ९ २१०००। १५१२०००। १८३६०००। ३२४०००।

सभाका सद�य [ ४७ जना] '' '' '' ९ ९५०० ४०१८५००। ५९२२०००। १९०३५००।

ज�मा ८९४६०००। ११८०८०००। २८६२०००।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१२.१ िविभ� पदा�धकारी २८,६२,०००

२,८६२,०००

१३ बैठक भ�ा : 
पदा�धकारीको सुिवधा : �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिबधा स�व�धी ऐन ,२०७७ को अनुसुचीमा पदा�धकारीले मा�सक �पमा पाउने सुिवधा उ�ेख गरेको छ । पा�लकाले पदा�धकारी तथा सद�यह�लाइ मासीक
�पमा पाउने यातायात , प�पि�का, मोबाइल, �रचाज� र अ�थित स�कार सुिवधा मा�सक �पमा पाउने उ�ेख गरेकोमा �ित मिहना ३ वटा बैठक भ�ाको रकम समेत मा�सक �पमा समावेश गरी खच� लेखेको छ । बैठक भ�ा मा�सक

९५४,०००
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�पमा नले�ख बैठक बसेको आधारमा मा� खच� ले�नु पद�छ । नगरपा�लकाको यो वष� २५ वटा पा�लका वठैक र नगर सभा २ पटक समेत ज�मा २७ पटक बैठक बसेको दे�ख�छ । पा�लकाले २७ वटा बैठकको �ित बैठक �
१०६०००। का दरले २८६२०००। भ�ा खच� लेखनु पन�मा ३६ पटक बैठक बसेको खच� � ३८१६०००।खच� लेखेकोले बढी � ९५४०००। खच� लेखेको रकम असुल गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१३.१ पदा�धकारी तथा सद�यह� ९,५४,०००

१४ िविवध खच� : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�मा बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पद�छ । नगरपा�लकाले यो वष� िविवध
खच�मा � ९९८९५९। खच� गरेकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१५ आ�थ�क सहायता : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था नभएता पिन �य�ता सुिवधा �दान गन� �यव�था नभएता पिन नगरपा�लकाले
यो वष� पा�लका वठैकबाट िनण�य तथा �मुखको िनण�यबाट � १११५८९५। आ�थ�क सहायतमा खच� गरेकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१६ �विकय सिचव तथा कानुनी स�हकार : 

�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन २०७७ मा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले कानुनी स�ाहकार तथा �विकय सिचव राखन पाउने �यव�था छैन ।यस नगरपा�लकाले �विकय सिचव २
जनालाई मा�सक २६६१०। पारी�िमक िदने गरी िनय�ु गरी � ६९१८६०। खच� लेखेको र कानुनी स�ाहकार १ जनालाई मा�सक � १८०००। पारी�िमक िदन गरी िनय�ु गरी � २३४०००। समेत ज�ममा � ९२५८६०। खच�
लेखेको छ । सेवा सुिवधा स�व�धी कानुन िवपरीत िनय�ु गरी खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

९२५,८६०

१७ िवतरणमु�ख काय��म : 

िवतरणमुखी काय��म : साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� उ�पादक�व वढने रोजगारी सृजना ह�ने तथा अ�धकतम �ितफल �ा� ह�ने �े�मा बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले रोजगारी सृजना ह�ने तथा दीघ�का�लन मह�व
रा�ने �े�मा बजेट िवनीयोजन गनु�पन�मा देहायका िवतरणमुखीमा � ६४२९६००। खच� लेखेको छ । लाभ लागतको िव�लेषण गरी उ�पादन तथा रोजगारी सृजना गन� काय��मा बजेट िवनीयोजन गरी खच� गनु�पद�छ ।
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गो भौ न िवतरणमुखी काय��ममा खच� रकमा

१९४।०७७।९।२६ खेलकुद सामा�ी कराते संचालन ३०००००।

२२४।०७७।९।२९ िव�ालयमा ड� ेस िवतरण १०००००।

३२४।०७७।१०।२७ जे� नगा�रक स�ममान ३५००००।

३८१।०७८।११।२० आ�थ�क ��थती कमजोरलाई कपडा िवतरण २०००००।

४०३।०७७।१२।२ खेलकुद सामा�ी िवतरण ३२५०००।

४१८।०७७।१२।२ लोसार पव� नेपाल तामा� घेद�ु संग १०००००।

४२१।०७७।१२।२ साइकल िवतरण १२००००।

४२३।०७७।१२।२ �यानो कपडा िवतरण १३००००।

४३६।१२।३ नेपाल तमा� घेद�ु सघ १०००००।

४७७।१२।६ खेलकुद सामा�ी िनजगढ यवुा �लबलाई २१९७७७।

५२३।०७७।१२।२० लि�त वग�लाई व�या�केट थम�स िवतरण ४३४०००।

५२५।०७७।१२।२० लि�त वग�लाई व�या�केट थम�स िवतरण ४९८०००।

५५७।०७७।१२।२५ बोयर बोका िवतरण १७००००।

६२७।०७८।१।२३ खेलकुद सामा�ी िवतरण १७८७८७३।

२६८।०७७।१०।२१ घांसको िवउ िवतरण ३०००००।

४०९।०७७।११।२८ तरकारी िवउ िवतरण ३९४९५०।

४८३।०७७।१२।१० तरकारी िवउ िवतरण ३०००००।

८६६।०७८।३।१७ बा�ा िवतरण १०००००।

८७०।०७८।३।१७ खेलकुद सामा�ी २०००००।

८८५।०७८।३।१८ संिगतका समा�ी िवतरण २०००००।

९५९।०७८।३।२४ फलफुलका िव�वा िवतरण २०००००।
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ज�मा ६४२९६००।

१८ िव�ालय अनुदान : 

िव�ालय िश�ा अनुदान : िश�ा िवभागबाट �कािशत काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�यकलाप २.१५.११.६३६ मा सािवक �ज�ा िश�ा काय�लयबाट अनुमित �ा� गरी संचालनमा रहेका र कुनै पिन दरव�दी तथा
राहात कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापनको लािग अनुदान िदने �यव�था छ । नगरपा�लकाले सामुदायीक िव�ालय तथा उ�च मा�यामीक िव�ालयलाइ यस वष� शै�ीक अनुदान काय��मबाट भौितक िनमा�ण,

िश�कको तलव, फिन�चर ख�रद, िव�ालयको कजा� ितन�, क�ा कोठाह�को भौितक �तरको गुण�तरको लािग िविभ� िव�ालयलाइ शैि�क अनुदानमा � खच� लेखेको छ । नगरपा�लका अ�तग�त िव�ालयमा संघीय सरकारको शस�त
अनुदानबाट िश�कको तलव भ�ा तथा अ�य काय��मको लािग िनकासा िदई खच� लेखेको छ । पा�लकाबाट िनजी िश�क तथा अ�य भौितक सुधारको लािग वजेट िविनयोजन नगरी िदघ�कालीन मह�व रा�ने योजनामा बजेट
िविनयोजना गरी खच� ले�नु पन�मा िव�ालय िश�क दरव�दी िमलान वेगर िनजी िश�कको तलव भ�ा तथा अ�य काय�को लािग वजेट िविनयोजन ग�र खच� गरेकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । पा�लकाबाट िनकासा िदएको
रकमबाट िव�ालयले कुन कुन �योजनमा खच�को गरेको हो खच� पु�ी गन� िवल भरपाई पेश नगरी ७०५००००। खच� लेखेकोले खच�को �माण पेश ह�नुपद�छ ।
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गो भौ न िव�ालयको नाम कामको िववरण िनकासा रकम

१७९।०७७।९।२० गौरीशंकर �या�पस भौितक पवा�धार िनमा�ण १००००००।

१८०।०७७।९।२० स�य�वर िशवश�� आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ४०००००।

३६६।०७७।११।१८ �ी सर�वती आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान २५००००।

४१२।०७७।१२।१ जानजागृत आधारभुत � वी शैि�क अनुदान ३०००००।

४१५।०७७।१२।१ सर�वती आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ५०००००।

४१६।०७७।१२।१ म�जु�ी आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ३०००००।

४२५।०७७।१२ नेपाल रा्ि�� य आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ३०००००।

४२७।०७७।१२।२ बाल िवकास आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ६०००००।

४२८।०७७।१२।२ नेपाल राि�� यआधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ४५००००।

४३०।०७७।१२।३० जन क�याण आधारभुत िव�ालय बुङजोर शैि�क अनुदान ५०००००।

४३०।०७७।१२।२ म�सा इ�लामीया सेराजुल ओलुम शैि�क अनुदान १०००००।

४४६।०७७।१२।३ जन�योती आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान १०००००।

७३०।०७८।२।९ गौरीशंकर मा�यमीक िव�ालय शैि�क अनुदान १००००००।

८०५।०७७।३।९ साव�जिनक मा�यिमक िव�ालय शैि�क अनुदान ९५००००।

४९८।०७७ िहमाल आधारभुत िव�ालय शैि�क अनुदान ४०००००।

ज�मा ७०५००००।

१९ चौमा�सक खच� : 
चौमा�सक पँु�जगत खच� : आ�थ�क काय�िव�धत तथा िव�ीय उ�दािय�व िनयामाली २०७६ को िनयम ३५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन समप� गरी
काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएक िववरण अनुसार यो बष� कुल पँु�जगतमा � ३५करोड ५७ लाख ९८हाजर खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा � ६ करोड ५६ लाख दो�ो चौमासीकमा � ८ करोड
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८१ लाख ५९ हजार र ते�ो चौमा�सकमा � २६ करोड ५९ लाख ८१ हजार खच� भएको छ ।कुल खच� म�ये ७५ �ितशत काय� ते�ो चौमासिकमा मा� भएकोले आ�थ�क वष�को अ�तमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था बमो�जम तोिकय अनु�प काय�स�पादन गरी खच� गनु�पद�छ ।

२० �गती �ितवेदन : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गती �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� र चौमासीक �पमा काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म
काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले �वीकृत काय��मह�को ल�य अनुसार काय� स�पादन गरी सम� काय��मको �गती �ितवेदन तयार गरेको छैन । �वीकृत काय��म अनुसार काय��म संचालन गरी �गती �ितवेदन तयार
गनु�पद�छ ।

२१ अवकाश कोष : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना नगरेकोले ऐन भएको �यव�था अनुसार अवकाश कोषको �थापना गनु�पद�छ ।

२२ बजेट पेश : 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकबाट �वीकृत गराइ असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार
मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीयतहमा
उप �मुख �ी �ललादेवी लािमछाने खनालले िमित २०७७।३।१० गते ९७ करोड २१ लाख ८० हजारको बजेट सभामा पेश गरेकोमा २०७७।३।३१ मा पा�रत भएको छ ।

२३ बजेट �समा िनधा�ण सिमित : 

बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन 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� 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 सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

२४ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन
सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित� भएको छैन ।

२५ दरव�दी �वीकृत : 

कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक
कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छैन ।

२६ तलवी �ितवेदन : 

िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ मा साव�जिनक िनकायम काय�रत कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा खच� लेखनु पन� �यव�था छ । पा�लकम काय�रत कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन प�रत नगरी तलव
खच� लेखेको छ । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� ले�दा विढ खच� भु�ानी ह�न स�ने भएकोले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� खच� लेखनु पद�छ ।

२७ भ�ा स�व�धी कानुन : 
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�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था बमो�जम भ�ा िदँदा स�ब��धत कानून बनाएको छैन ।

२८ योजना �ाथिमक�करण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट
र काया��वयन भएको छैन ।

२९ �े�गत बजेट र खच�को ��थती : 
�े�गत बजेट र खच�को ��थती : �थानीय तहको एक�कृत समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । सव ैभ�दा विढ खच� पुवा�धार िवकासमा ५६.३५ र सवभै�दा कम सं�थागत िवकास सेवा �वाह सुशासनमा १.५३ �ितशत रहेको छ ।

�े�गत बजेट खच� खच�को �ितशत

आ�थ�क िवकास १२६६११ ७७२४७ ८.६२

पुवा�धार िवकास ३४८७२४ २५२२८८ ५६.३५

सामा�जक िवकास २५३३८३ १९४३९५ २१.७१

सं�थागत िवकास सेवा �वाह सुशासन १७३५० १३७२७ १.५३

अ�य काया�लय संचालन १४९२४० १३४८९० १५.०६

ज�मा ८९५३०८

३० �ज�सी िनरी�ण : 

�ज�सी िनरी�ण : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली ,२०७७ को िनयम ९९[१]मा काया�लय �मुखले यस िनयमावली बमो�जम लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको बष�मा
क�तीमा एक पटक आफै वा �य�तो मालसामान �ज�सी �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा तीन सद�य सिमित गठन गरी सो सिमितबाट िनरी�ण गराई �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन �लनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले
िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार �ज�सी िनरी�ण गराई �ितवेदन �लने गरेको छैन । �ज�सी िनरी�ण नगदा� पा�लकामा रहेको �ज�सी मालसामानको उिचत संर�ण गरी अिभलेख रा�खएको छ भने यिकन गन� सिकयन । अत :

िनयमावलीको भएको �यव�था अनुसार �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन �लई �ज�सी सामानको अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

३१ �मागत र बह�वष�य योजना : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ (१) अनुसार साव�जिनक िनकायले १ वष�भ�दा बढी अव�धस�म स� चालन ह�ने योजनको लािग ख�रद गदा� ख�रदको गु�योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले
सालवसाली �पमा िनयिमत स� चालन गन� आयोजनाह�लाई प�रषदबाट �वीकृित गरेर वािष�क बजेट र योजना तथा काय��म स� चालन गन� प�ित अपनाएपिन स�ब�धीत वष�मा स�प� न ह�न नसकेको योजना र बाँक� बजेटलाई पुन:

अक� वष�मा दािय�व सारेर �मागत योजनाको नममा स� चालन गरेको दे�खयो । य�तो प�रपाटीले वािष�क बजेट, योजना र आयोजनाले स�ब��धत आ�थ�क वष�मा कित पँुजी �सज�ना गर् यो, पँुजीगत �गितको ��थित कुन आ�थ�क वष�मा
कित भयो ? भ� ने यिकन गन� सिकदनै । यो �ि�या बजेट र योजना िनमा�ण �ि�याको असङ् गत पिन दे�ख�छ । यसथ� स�ब��धत आ�थ�क वष� मा काया��वयन गन� �मताले �याउने योजना मा�ै �वीकृित गन� र यिद काया��वयन गन� नसक�
बाँक� रहेमा बजेट ि�ज गरी पुन: शू�य तहबाट सोही वा अ�य योजना अगाडी बढाउनु पद�छ । यस नगरपा�लकामा यो वष� य�ता �कृितका योजना आ. व. २०७६।७७ बाट आ. व. २०७७।७८ मा सरेका १४९ वटा रहेका छन् र ितनमा
कुल � १६ करोड ५७ लाख ३० हजार खच� भएको छ । यो खच� आ. व. २०७७।७८ को ज�मा पँुजीगत खच�को �ितशत हो ।
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३२ इ�ड�सन चु�हो : 
यस नगरपा�लकाको वडा नं ८ मा मा�ै िवतरण गन� काय��म अनु�प १००० सेट इ�ड�सन चु�हो ख�रद गरी डोले� वर महादेव िनमा�ण तथा स�लायस� �ा �ललाई � १६ लाख ८९ हजार १२४ भु�ानी गरेकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ बमो�जम मालसामनको �पे�सिफकेशन र गुण�तर िनधा�रण गरी आपूत�क सँग आव�यक वारे�टी समयको आधारमा ख�रद काय� स� चालन गन�पन� �ि�या पूरा नभएको तथा लाभ�ाहीलाई िवतरण
गरेको �माण पेस नगरी एकमु� ट वडा�य�ले बुझेको उ�ा �माणह� पूरा गरी िनयिमत गनु�पन� �

१,६८९,१२४

३३ मू�यअिभवृि� कर िवजक : 

मू�यअिभवृि� करमा दता� भएका फम�ह�ले मू�यअिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ बमो�जमको कारोबारमा दफा १४ बमो�जम तोिकएको ढाँचामा कर िवजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले िन� न�ल�खत
कारोवारह�मा मू�यअिभवृि� कर भु�ानी गरेकोमा पेस भएका िवजकह�मा नंबर नभएको वा केरमेट ग�रएको पाइयो । स�ब��धत करदाताह�ले भु�ान भएको मू�यअिभवृि� कर आ�त�रक राज�व काया�लयमा समायोजन गरेको
�माण पेस गनु�पन� �

गो.भौ.नं./िमित काय� भु�ानी फम� मू अ कर रकम कायम िवजक

२०७।२०७७।१२।११ ट� ािफक भवन िनमा�ण तारा गणेश हाउपभो�ा सिमित िनमा�ण �ा.�ल. २४२९० ०००

२६८।२०७७।१२।११ पशु काया�लय भवन तारा गणेश हाउपभो�ा सिमित िनमा�ण �ा.�ल. ५२७०५ ००९

६२८।२०७८।०३।२९ पशुसेवा काया�लय क�पाउ�ड तारा गणेश हाउपभो�ा सिमित िनमा�ण �ा.�ल. ४९८९२ ०१६

१२६,८८७

३४ दमकल ख�रद : 

नगरपा�लकाको लािग आव�यक दमकल थान १ ख�रद गरी नेशनल फायर �ा.�ल. लाई � ५८,३४,०८७ भु�ानी गरेको छ । �याटलग सिपङ् ग �ि�याबाट ख�रद गन� ७० लाखको लागत अनुमान तयार गदा� अनुमािनत ४ हजार �लटर
पानी र ५०० �लटर फोम, वाटर कु�ड िडजेल इ��जन सिहत १२० एच िप भ�दा मा�थ �मता तोिकएको �पे�सिफकेशन तोिकएको दे�खयो । या���क िडिभजन काया�लय, पसा�को �ािव�धकबाट उ� �पे�सिफकेशनको लािग ७०
लाखको लागत अनुमान तयार गरेपिन लागत अनुमान तयार गदा� य�तै अ� सरकारी काया�लय, �थानीय तहको ख�रद दर, कोटेशनह�बाट �ा� त �यूनतम दर, क�पनीको वेवसाइटमा उपल�ध दर समेतको आधारमा औषत कायम गरी
ख�रद �ि�या अपनाउनुपन�मा ती �ि�याह� पूरा गरेको दे�खएन । यस काया�लयको आपूत�क नेशनल फायर सेफ �ा.�ल.ले पेस गरेको कारोवार र पूव�यो�यता िववरण अनुसार उ� �ा �ल ले ४५०० �लटर पानी र ५०० �ल फोम
ट् याङ् क�लाई ५३ लाखमा उपल�ध गराउने गरी िमित २०७६।०३।१९ को संझौता िववरण पेस गरेको छ । धुिनवेशी नगरपा�लकाले समेत सोही �पे�सिफकेशनको उपल�ध गराउन २०७६।०३।२९ मा ५१ लाखको ख�रद संझौता
गरेको िववरण पेस गरेको छ । यसरी दमकल ख�रद काय�को लािग लागत अनुमान तयार गदा� नै थप मेहनत, अ�ययन र परामश� सिहत नगदा� तयार गरेको लागत अनुमान हचुवा ह�ने, िव�लेषण र मेहनतवेगर तयार गदा� बढी अ� कको
लागत अनुमानले िमत�यियता नह�ने भएकोले यथाथ� आधारमा थप िव�लेषण, बजार अ�ययन, िवगतको अ� काया�लयको ख�रद �ि�या अ�ययन गरेर यथाथ�परक लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ ।

३५ वकै��पक �सकाइ काय��म : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम २६ बमो�जम कारोबारको खच� बमो�जमको िबल, भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपद�छ । यस पा�लकाले उ�म लािमछानेको �२,९८,००० को
पे�क� फ�य�ट गरेकोमा संल� िबलभरापाईह�म�ये वकै��पक �णालीबाट िव�ाथ� �सकाइ काय��म गन� एफ एम माफ� त �सकाइ साम�ी �सारण गरेवापत काठमाडौ,ँ कलंक�को समानताको लािग स� चार स� जाल (६००९६४४९४)

लाई � ८०५०० भु�ान गरेको पाइयो । �थानीय �े�का िव�ाथ�ह�लाई लि�त गरी �सकाइ साम�ी �सारण ह�नुपन�मा काठमाडौकँो फम�को िबजक संल� भएकोले भु�ानी गरेको रकम अिनयिमत भएको �

८०,५००

३६ तलब �ेड - 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख. (२) र �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ क. (५) मा �यव�था भए अनुसार कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत गरी सो को आधारमा तलब र �ेडमा खच� ले�नु पन�मा तलबी �ितवेदन
पा�रत गरेको पाइएन । यसरी तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेकोले कम�चारीह�को वा�तिवक �ेड रकम यिकन गन� सिकएन । कानूनी �यव�थाको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु ज�री छ ।

३७ एकमु� ट अनुदान : २,०००,०००
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�वीकृत िश�क दरब�दी तथा राहत अनुदान �ा� त नगरेका सामुदाियक िव�ालयलाई वािष�क एकमु� ट अनुदानबाट िव�ालय स� चालन गन� �ी िहमाल आ.िव. र �ी म� जु�ी आ. िव. लाई �ित िव�ालय � १० लाख िनकासा िदएको
पाइयो । िनद�िशकाको �ावधानबमो�जम ती िव�ालयह�सँग भएको काय� स�पादन संझौता पेश ह�नुपन� �

३८ बा�ा पकेट : 

बा�ाको पकेट �े� िवकास गन� बा�ा र बोकाको ख�रद मू�यमा ५० �ितशत अनुदान िदने गरी बजेट �यव�था गरेकोमा उ� काय� स�प� गरेको भनी सािवक रतनपुरी कृिष/पशुपालक कृषक समूहलाई �. �. १५,००,०००।- भु�ानी
िदएको दे�खयो । उ� काय��म स� चालन स�ब�धमा िबलभरपाइ, अनुगमन �ितवेदन, साव�जिनक सुनुवाइ गरेको अिभलेख सिहतको �माण पेश गनु�पन�

१,५००,०००

३९ २९८ २०७८-३-२३ नन् फाइलर : 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले भु�ानीमा �ा� त मू�य अिभवृि� कर भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।
तर पा�लकाबाट कुशल �यवसाय परामश� तथा ता�लम के�� (३०४३५२१५९) लाई मू�यअिभवृि� कर �. २८७६१ समेतको िबल भु�ानी भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम�ले कर िववरण नबुझाई नन् फाइलर रहेको
पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले सो फम�लाई भु�ानी भएको मू�यअिभवृि� कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२८,७६१

४० परामश� सेवा : 
परामश� सेवा : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आवशय�क पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को
मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले परामश� सेवाको ख�रद गदा� लागत अनुमान नगराइ सोझै ख�रद गरी � ५९५८२२४ खच� लेखेको छन । पा�लकाले �थािनय िवकासमा टेवा प्ु�े तथा दीघ�का�लन पु�ज िनमा�ण ह�ने
मागमा आधा�रत आयोजनाको छनोट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनश��बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।

।

४१ िडिपआर खच� : 
िडिपआर खच� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ अनुसार साव�जिनक िनकायले परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै ख�रद संझौताबाट ह�न स�ने वा काम िप�छे फरक
ख�रद संझौता गनु�पन� भ�े यिकन गरी स�ब��धत म��ालयले परामश� सेवाको लागत अनुमान स�ब�धी न�स� तयार गरेको भए �य�तो न�स�, सेवाको �े�गत काय�शत� स�ब��धत साव�जिनक िनकाय वा अ�य िनकायले सोही �कृितको
ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागतको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका काया�लयले परामश� सेवाबाट िन�नानुसार ख�रद गन� िडिपआर तयार गदा� उ� �ि�या पुरा गरेको छैन । िनधा��रत �ि�या, काय�िव�ध र
न�स� पुरा नगरी लागत अनुमान तयार गदा� वा�तिवक यथाथ� परक र िमत�ययी नह�ने दे�ख�छ । �यसै गरी बजेट �यव�थापन भई काय��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु� योजना िडिपआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ
। पा�लकाले िडिपआर अ�ययनको ��ताव माग गरेकोमा लागत अनुमानको आधार वेगर एकमु� रकम उ�ेख गरेको र बजेट �यव�थापन नभएका आयोजनाको समेत अ�ययन गरी परामश� सेवामा � ३४२२६४०। खच� लेखेको िनयम
स�मत नदे�खएको �

परामश�दाताको नाम कामको िववरण आयोजनाको वजेट खच� रकम

शेल ई��जिनय�र� क�सलटे�सी �ा ली फनपाक�  िनमा�ण बजेट �यव�थापन नभएको ९९६०६६।

क� ई��जिनय�र� क�सलटे�सी �ा ली वडा न १० र १३ जोडने पुलको बजेट �यव�थापन नभएको १०५३८०९।

िडप ई��जिनय�र� क�स�ट ए�ड �रस�ज िव�ालयक भवनको ��तावमा एकम्ु� रकम उ�ेख ८७५०००।

पेयटो ई��जिनय�र� क�सलटे�सी �ा ली िचसापानी िटकुली सतह खानेपानी ��तावमा एकम्ु� रकम उ�ेख ४९७७६५।

ज�मा ३४२२६४०

३,४२२,६४०
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४२ 25,26 २०७८-३-२३ िबल भरपाई : 

िबल भरपाई : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९।५। मा सरकारी रकम खच� गदा� खच� पु�ी गन� िवल भरपाई कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�न िव�ाललाई रा�� पित
शैि�क सुधार काय��मबाट सामान ख�रदका लािग � १३००००। िनकासा िदएकोमा उ� रकमबाट ख�रद गरेको सामानको िवल भरपाइ पेश नभएकोले ख�रद गरेको �ज�सी सामानह� िव�ालयको �ज�सी खातामा दा�खला गरेको
�माण तथा खच� गरेको िवल भरपाइ पेश ह�नुपन� पद�छ ।

गो भौ न िव�ालयको नाम िनकासा रकम

२५।०७८।३।२३ �ी बकैया ठकुर आधारभुत िव�ालय ६५००००।

२६।०७८।३।२३ �ी ने�ोदय मा�यािमक िव�ालय ६५००००।

१,३००,०००

४३ झुलु�े पुल िनमा�ण : 

झुलु�े पुल िनमा�ण : िनजगढ वडा न १ र ३ जोडने िपपलटारमा भुलु�े पुल िनमा�ण काय�को लािग �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयबाट २०७३।१२।३ मा पुल िनमा�णको लाग काया�देश िदएको दे�ख�छ । उ� काय�देश अनुसार
नगरपा�लकाबाट � २८३६३७। भु�ानी िदने गरी स�झौता भएकोमा उ� रकम नगरपा�लकाको बजेटबाट खच� ले�नु पन�मा संघीय सरकारको ह�ता�त�रत पु�जगतबाट खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

२८३,६३७

४४ 29 २०७८-३-२९ ख�रद िनयमावली िवपरीत पे�क� : 
ख�रद िनयमावली िवपरीत पे�क� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७।५।मा उपभो�ा सिमितसंग ख�रद स�झौता भएपिछ साव�जिनक िनकायले �य�तो सिमित वा समुदायलाई स�झौता रकमको बढीमा एक ितहाई
रकमस�मको अ�ीम �पमा पे�क� िदन स�ने �यव�था छ । नगरपा�लकाले संघीय सरकारबाट ह�ता�तरी बजेट ि�ज नगराउने उ�े�यले पा�लका र शिहद िहरालाल �मृित �ित�ठान भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित िवच � ३००००००।
मा िमित २०७८।३।३० मा स�प� गन� गरी िमित २०७८।३।१४ मा स�झौता भएको छ । ख�रद िनयमावलीमा उपभो�ा सिमितलाई स�झौता रकमको बढीमा एक ितहाई रकमस�म मा� पे�क� िदन सकने �यव�था िवपरीत स�झौता
रकम सबै आ�थ�क वष�को अ�तमा पे�क� िदनु कानुन स�मत दे�खदनै । ख�रद िनयमावली िवपरीत पे�क� िदएकोमा लेखापरी�ण अवधी स�म पिन �ित�ानको भवन िनमा�ण स�व�धी कुनै काय� नगरेकोले ख�रद िनयमावली बमो�जम सुद
रकम सिहत पे�क� रकम असुल संघीय कया�लयको संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

३,०००,०००

४५ ५८३ २०७८-३-२ �माण वेगरको खच� : 
आलमदेवी िनमा�ण सेवालाई सडक कालोप�े वापत गत आ�थ�क वष�को भु�ानी िदन बाँक� रकमको भु�ानी गरेको िबलमा � १८२५० वीमा समेतको भु�ानी ह� ँदा िनमा�ण काय�को वीमा गरेको �माण पेस नभएकोले असुल गनु�पन�

१८,२५०

४६ वीमा : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ बमो�जम ख�रद संझौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दशलाख �पैयाभ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण साम�ी, �योग ग�रने मेिशन, औजार
वा �ला�ट लगायत िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच�, िनमा�ण काय�को ह�ता�तरण �माणप� जारी ग�रने िमित स�मको कुनै कारणबाट ह�ने सबै हानी नो�सानीको वीमा गराई भिव�यको जो�खम �थाना�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यस
नगरपा�लकाले � १० लाखभ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� वीमा गराएको नदे�खएकोले कानूनी �यव�था पालना गन�तफ�  �यान जानुपद�छ । यस स�ब�धमा केही उदाहरणह� िन� न रहेका छन् :
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१९।२०७७।०८।२९ आलमदेवी िनमा�ण सेवा िपच सडक ७२३३८८१

२०।२०७७।०९।०२ िहरालाल माग� नाला िनमा�ण ४२६२१२१

१४९।२०७७।११।१७ द�पुरचोक - भालुखोला बाटो २४०४३७४

६४७।२०७८।०३।३० वेशीगाउँ मिहला भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १४७००००

६४४।२०७८।०३।३० �भात पु�तकालय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ११७६०००

७।२०७७।०७।१८ तारा गणेश हाउस िनमा�ण

४७ लाभ�ाही समूहबाट ख�रद : 

उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १५(५) मा उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कामको स�झौताबमो�जमको समय लागत र उ�े�खत गुण�तरमा स�प� ह�ने नसकेमा �य�ता उपभो�ा
सिमितको लगत राखी उपभो�ा सिमितको पदा�धकारीलाई िन�� चत समयस�मको लािग अ�य उपभो�ा सिमितमा रही काम गन� िनषेध गन� र गुण�तरमा ह�ने गएको �ितको यिकन गरी सो समेत पदा�धकारीह�बाट असुल उपर गनु�पन�
उ�ेख छ । िन�न उपभो�ा सिमितलाई स�झाैता अनुसारको काय� नगदा� समेत िनद�िशकामा भएको �यव�था बमो�जम कारवाही र �ितपूित� नगरी �याद थप गरी आगामी आ�थ�क वष�मा काय� स�प� गन�गरी आयाेजनानै अक� आ�थ�क
वष�मा दािय�व सारेकाे पाइयाे । �मताभ�दा वढी आयाेजना कायम गरी अलप� छा�नाले काय�स�पादनकाे �भाका�रता र गुण�तरीयता कायम गन� सिकदनै । यसरी �मताभ�दा वढी आयाेजना कायम गरेर वह�वष�य आयाेजनाकाे वहानामा
दािय�व सारी लाभ�ाही समूहबाट स�ालन ह�नु कानुन िवपरीत भएको भएको छ । यसरी अधुराे कायम गरी �जना भएका आयाेजनाह�काे � ६९०९००० िनयिमत गनु�पन� दे�खएकाे �

गो.भौ.नं./िमित काम रकम

१२।२०७७।०८।११ अधुरो सामुदाियक भवन २९४०००

३२।२०७७।०९।२० पूरानी टोल �लाब ढलान उपभो�ा सिमित ९८००००

३३।२०७७।०९।२० ब�ी जडान उपभो�ा सिमित सकम भु�ानी ९८०००

३७।२०७७।०९।२६ रतनपुरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित २९४०००

३९।२०७७।०९।२६ सिहद िहरालाल माग� िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६३७०००

४३।२०७७।०९।२७ �स�ाथ�नगर गु�बाटोल उपभो�ा सिमित ६८६०००

४८।२०७७।०९।२७ माझीटोल जानेबाटो िप.�स.�स. ढलान उपभो�ा सिमित ९८००००

५८।२०७७।१०।१४ नाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित १२७४०००

६२।२०७७।१०।१४ अवतार माग� उपभो�ा सिमित ६८६०००

६८।२०७७।१०।२१ पित�टोल िभ�ी सडक �लाब िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९८००००

६,९०९,०००

४८ गुण�तर परी�ण : 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ (१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले आपूित� र ख�रद ग�रएका मालसामान वा काय� संझौताम उ�े�खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा
परी�ण गनु�, गराउनुपन� भ� ने �यव�था छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त स� चा�लत सडक कालोप�े, िप.�स.�स. ढलान, आर.�स.�स ढलान, भवन िनमा�ण लगायतका काय�मा �योगत भएको मालसामान र सम� िनमा�ण संरचनाको गुण�तर
परी�ण गरेको दे�खएन । तोिकएको �ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तरमा काय� स�पादन भएको नभएको भ� ने यथाथ�ता सुिन�� चत ह�न नसकेकोले िनमा�ण काय�को ��येक चरण र पटकमा गुण�तर परी�ण गरी कानूनको पालना
गनु�पद�छ । यस स�ब�धी केही ख�रद काय�का उदाहरणह� िन� न रहेका छन्

गो.भौ.नं./िमित ख�रद काय� भु�ानी रकम

३६०।२०७८।०१।१३ घजघाट जानेबाटो उपभो�ा सिमित ९८००००

६४४।२०७९।०३।३० �भात पु�तकालय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ११७६०००

२०७।२०७७।१०।२६ दगुा� ब. घरदे�ख वडा अिफस सडक वडा २ ७०००००

२०।२०७८।०९।०२ िहरालाल माग� नाला िनमा�ण ५१६२१२६

१४९।२०७९।११।१७ द�पुरचोक - भालुखोला बाटो २४०४३७४

३६१।२०७८।०१।१३ मान ब. टोल अधुरो िप.�स.�स. १५०००००

४९ परामश� सेवा : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ बमो�जम परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै ख�रद स�झौताबाट ह�नस�ने वा काम िप�छे छुट् टै ख�रद संझौता गनु�पन� तथा न�स� तयार
गरेको भए सो न�स� बमो�जम स�ब��धत परामश� सेवाको काय� �े�गत शत� वा अ�य साव�जिनक िनकाय तथा सोही िनरकायले चालू वा िवगत वष�मा गरेको सोही �कृितको ख�रदको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस
नगरपा�लकाले िन� न काय�को लािग िडिपआर.�स.�स वापतको भु�ानी गदा� छुट् टाछुट् टै ख�रद संझौता गरी ख�रद काय� टु�र ्याएको िन�� चत आधारमा न�स� न�लएकोले कानूनी �यव�थाको पालना गरी ख�रद काय� स�पादन गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ख�रद काय� रकम

३१५।२०७७।१२।२५ भ�लाल खोला िडिपआर.�स.�स ९९५९६०

३१५।२०७७।१२।२५ साइकल ट� ेल संभा�यता अ�ययन ९९२६६४

३५३।२०७८।०१।१२ नेपाल केबल वे क�पनी �ा�ल ५९९२२४

५८४।२०७८।०३।२२ पव�तनाथ म��दर िडिपआर ९८००००

५० राज�व बाँडफाँट : 

नेपाल सरकारले तजु�मा गरेको ढुङ् गा, िगट् टी, बालुवा उ�खनन्, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा १४ र �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ६ को उपदफा ३ ले राज�व बाँडफाँट स�ब�धी
�यव�था गरेकोमा सो अनुसार नगरपा�लकाले नदीज�य पदाथ�को िब�� एवम् करबाट संक�लत राज�वम�ये ६० �ितशत रकम स�ब��धत नगरपा�लकाको �थानीय स�� चत कोषमा र ४० �ितशत रकम स�ब��धत �देश सरकारको
�देश स�� चत कोषमा ज�मा गनु�पद�छ । यस नगरपा�लकाले ढुङ् गा, िगट् टी, बालुवाको स� कलन ठे�काबाट १४ करोड ४० लाख र अमानतबाट � १ करोड ६२ लाख गरी ज�मा १६ करोड २ लाख आ�दानी �ा� त गरेकोमा स�पूण�
रकम �थानीय स�� चत कोषमा ज�मा गरेको दे�खयो । िनयममा �यव�था भएअनुसार सो आ�दानीको ४० �ितशतले ह�न आउने रकम � ६ करोड ४० लाख ८० हजार �देश सरकारको स�� चत कोषमा दा�खला गरेको �माण पेस
गनु�पन� �

६४,०८०,०००
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५१ अि�म कर तथा मू�यअिभवृि� कर : 

मू�यअिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १५ (३) अनुसार �थानीय तहले मू�यअिभवृि� कर ला�े व�तु वा सेवा िव�� गदा� मू�यअिभवृि� कर असुल गनु�पद�छ तथा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ मा �.५० हजार भ�दा बढीको
कुनैपिन �कारको ठे�का संझौतामा १.५ �ितशतका दरले अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले बकैया नदीबाट ढुङ् गा, िगट् टी, बालुवा उ�खनन् तथा स� कलन गन� ठेकेदार ह�र�साद चौलागाईसँग मू�यअिभवृि�
करबाहेक � १६ करोडमा संझौता भएको छ । सो संझौताबमो�जमको १.५ �ितशतले ह�न आउने अि�म कर � २४ लाख र १३ �ितशत मू�यअिभवृि� करवापत � २ करोड ८ लाख समेत ज�मा � २ करोड ३२ लाख असुल भएको
छैन । िनयमानुसार स�ब��धत ठेकेदारसँग असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

२३,२००,०००

५२ पे�क� बाँक� : 
नगरपा�लकाले देहायका सिमित, सं�था तथा �यि�ह�लाई िविभ� न योजना तथा काय��म स� चालन गन� िदएको पे�क� रकम आ�थ�क बष�को अ�तमा फ�य�ट ह�न नसकेकोले िनयमानुसारको िबलभरपाई र काय�स�प� न �ितवेदनसिहत
फ�य�ट ह�नुपन� �

५९,९३१,२७२
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�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

५२.१ मेनका ख�का ओली ५,००,०००

५२.२ यगुलिकशोर �सँह २६,१५,०००

५२.३ रचना लामा २,००,०००

५२.४ �पेस कुमार यादव १,००,०००

५२.५ �पा पराजुली १,००,०००

५२.६ रिब�� िब�म सापकोटा २९,८७,८८६

५२.७ रमेश लामा १३,०७,०००

५२.८ रोजी �े� ठ १५,५०,०००

५२.९ �रनीचा भ�डारी ९,००,०००

५२.१० िवरभ� लामा १,००,०००

५२.११ शुभच�� महतो २,५०,०००

५२.१२ सुिनल चौधरी ५०,०००

५२.१३ समना ढँुगाना ९,००,०००

५२.१४ सोम�सँह लामा ३,००,०००

५२.१५ िहरालाल राना ३,००,०००

५२.१६ �ाथिमक �वा��य के�� २,००,०००

५२.१७ अजय म�ल ८०,०००

५२.१८ अजु�न बहादरु लामा ३०,०००

५२.१९ उ�म लािमछाने १४,०४,०००

५२.२० उमेश �साद चौधरी ४,००,०००

५२.२१ कृ�ण कुमार खुलाल ५,९४०
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५२.२२ टेक बहादरु िघिमरे २,३२,३१०

५२.२३ �िदप ढकाल १,००,०००

५२.२४ भगवती �रमाल १,५०,०००

५२.२५ मेठ बहादरु दाहाल २५,०००

५२.२६ मणी� वर िघिमरे ६,९०,०००

५२.२७ मेनका ख�का ओली ५,००,०००

५२.२८ यगुलिकशोर �सँह २६,१५,०००

५२.२९ रचना लामा २,००,०००

५२.३० �पेस कुमार यादव १,००,०००

५२.३१ �पा पराजुली १,००,०००

५२.३२ रिब�� िब�म सापकोटा २९,८७,८८६

५२.३३ रमेश लामा १३,०७,०००

५२.३४ रोजी �े� ठ १५,५०,०००

५२.३५ �रनीचा भ�डारी ९,००,०००

५२.३६ िवरभ� लामा १,००,०००

५२.३७ शुभच�� महतो २,५०,०००

५२.३८ सुिनल चौधरी ५०,०००

५२.३९ समना ढँुगाना ९,००,०००

५२.४० सोम�सँह लामा ३,००,०००

५२.४१ िहरालाल राना ३,००,०००

५२.४२ �ाथिमक �वा��य के�� २,००,०००

५२.४३ गु�कुल िव�डस� ए�ड स�लायस� १७,६९,०००
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५२.४४ नेपाल ते� वा�दो महास� घ ४,८०,०००

५२.४५ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३,५०,०००

५२.४६ महाल�मी िनमा�ण सेवा ६३,००,०००

५२.४७ रतनपुरी �वा��य चौक� ५०,०००

५२.४८ समुदायमा आधा�रत �सुित गृह २,००,०००

५२.४९ अित िवप� न वग�का लािग बा�ा पालन काय��म उपभो�ा सिमित ७,५०,०००

५२.५० खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित १२,०४,५००

५२.५१ शि�खोला कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५२.५२ �ी बगरखोला तटब�ध उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५२.५३ �ी मेलिमलाप टोल िवकास सं�था ७०,०००

५२.५४ �ी वडा नं २ भूिमगत बो�रङ उपभो�ा सिमित ४,९५,०००

५२.५५ �मृितनगर टोल सुधार सिमित १५,००,०००

५२.५६ अजय म�ल ८०,०००

५२.५७ अजु�न बहादरु लामा ३०,०००

५२.५८ उ�म लािमछाने १४,०४,०००

५२.५९ उमेश �साद चौधरी ४,००,०००

५२.६० कृ�ण कुमार खुलाल ५,९४०

५२.६१ टेक बहादरु िघिमरे २,३२,३१०

५२.६२ �िदप ढकाल १,००,०००

५२.६३ भगवती �रमाल १,५०,०००

५२.६४ मेठ बहादरु दाहाल २५,०००

५२.६५ मणी� वर िघिमरे ६,९०,०००
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५२.६६ गु�कुल िव�डस� ए�ड स�लायस� १७,६९,०००

५२.६७ नेपाल ते� वा�दो महास� घ ४,८०,०००

५२.६८ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३,५०,०००

५२.६९ महाल�मी िनमा�ण सेवा ६३,००,०००

५२.७० रतनपुरी �वा��य चौक� ५०,०००

५२.७१ समुदायमा आधा�रत �सुित गृह २,००,०००

५२.७२ अित िवप� न वग�का लािग बा�ा पालन काय��म उपभो�ा सिमित ७,५०,०००

५२.७३ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित १२,०४,५००

५२.७४ शि�खोला कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५२.७५ �ी बगरखोला तटब�ध उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५२.७६ �ी मेलिमलाप टोल िवकास सं�था ७०,०००

५२.७७ �ी वडा नं २ भूिमगत बो�रङ उपभो�ा सिमित ४,९५,०००

५२.७८ �मृितनगर टोल सुधार सिमित १५,००,०००

५३ पे�क� बाँक� : 
सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क बष�मा गएको पे�क� रकम सोही आ�थ�क बष�मा फछय�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले �यसरी फछय�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सहित के के बापत पे�क� गएको हो सो
समेत खुलाई �ज�मेवारी अक� आ�थ�क बष�मा सारी पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ । सु�मा अिभलेख भएको फ�य�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केबारी (म.ले.प.फा.नं.२११) तथा खच�को फाँटवारी (म.ले.प.फा.नं.२१०) अनुसार
वषा��तमा फ�य�ट नभएकाले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन� दे�ख�छ ।

५९,९३१,२७२
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�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

५३.१ �ी मेलिमलाप टोल िवकास सं�था ७०,०००

५३.२ अजु�न बहादरु लामा ३०,०००

५३.३ भगवती �रमाल १,५०,०००

५३.४ उमेश �साद चौधरी ४,००,०००

५३.५ कृ�ण कुमार खुलाल ५,९४०

५३.६ टेक बहादरु िघिमरे २,३२,३१०

५३.७ �िदप ढकाल १,००,०००

५३.८ भगवती �रमाल १,५०,०००

५३.९ मेठ बहादरु दाहाल २५,०००

५३.१० मणी� वर िघिमरे ६,९०,०००

५३.११ रमेश लामा १३,०७,०००

५३.१२ रोजी �े� ठ १५,५०,०००

५३.१३ �रनीचा भ�डारी ९,००,०००

५३.१४ िवरभ� लामा १,००,०००

५३.१५ शुभच�� महतो २,५०,०००

५३.१६ सुिनल चौधरी ५०,०००

५३.१७ समना ढँुगाना ९,००,०००

५३.१८ सोम�सँह लामा ३,००,०००

५३.१९ िहरालाल राना ३,००,०००

५३.२० �ाथिमक �वा��य के�� २,००,०००

५३.२१ गु�कुल िव�डस� ए�ड स�लायस� १७,६९,०००
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५३.२२ अजु�न बहादरु लामा ३०,०००

५३.२३ उ�म लािमछाने १४,०४,०००

५३.२४ मेनका ख�का ओली ५,००,०००

५३.२५ यगुलिकशोर �सँह २६,१५,०००

५३.२६ रचना लामा २,००,०००

५३.२७ �पेस कुमार यादव १,००,०००

५३.२८ �पा पराजुली १,००,०००

५३.२९ रिब�� िब�म सापकोटा २९,८७,८८६

५३.३० नेपाल ते� वा�दो महास� घ ४,८०,०००

५३.३१ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३,५०,०००

५३.३२ �ी वडा नं २ भूिमगत बो�रङ उपभो�ा सिमित ४,९५,०००

५३.३३ �मृितनगर टोल सुधार सिमित १५,००,०००

५३.३४ अजय म�ल ८०,०००

५३.३५ महाल�मी िनमा�ण सेवा ६३,००,०००

५३.३६ रतनपुरी �वा��य चौक� ५०,०००

५३.३७ समुदायमा आधा�रत �सुित गृह २,००,०००

५३.३८ अित िवप� न वग�का लािग बा�ा पालन काय��म उपभो�ा सिमित ७,५०,०००

५३.३९ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित १२,०४,५००

५३.४० शि�खोला कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५३.४१ रमेश लामा १३,०७,०००

५३.४२ �ी बगरखोला तटब�ध उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५३.४३ उ�म लािमछाने १४,०४,०००
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५३.४४ उमेश �साद चौधरी ४,००,०००

५३.४५ कृ�ण कुमार खुलाल ५,९४०

५३.४६ टेक बहादरु िघिमरे २,३२,३१०

५३.४७ �िदप ढकाल १,००,०००

५३.४८ मेठ बहादरु दाहाल २५,०००

५३.४९ मणी� वर िघिमरे ६,९०,०००

५३.५० मेनका ख�का ओली ५,००,०००

५३.५१ यगुलिकशोर �सँह २६,१५,०००

५३.५२ रचना लामा २,००,०००

५३.५३ �पेस कुमार यादव १,००,०००

५३.५४ �पा पराजुली १,००,०००

५३.५५ रिब�� िब�म सापकोटा २९,८७,८८६

५३.५६ रोजी �े� ठ १५,५०,०००

५३.५७ �रनीचा भ�डारी ९,००,०००

५३.५८ िवरभ� लामा १,००,०००

५३.५९ शुभच�� महतो २,५०,०००

५३.६० सुिनल चौधरी ५०,०००

५३.६१ समना ढँुगाना ९,००,०००

५३.६२ सोम�सँह लामा ३,००,०००

५३.६३ िहरालाल राना ३,००,०००

५३.६४ �ाथिमक �वा��य के�� २,००,०००

५३.६५ गु�कुल िव�डस� ए�ड स�लायस� १७,६९,०००
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५३.६६ नेपाल ते� वा�दो महास� घ ४,८०,०००

५३.६७ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण ३,५०,०००

५३.६८ महाल�मी िनमा�ण सेवा ६३,००,०००

५३.६९ रतनपुरी �वा��य चौक� ५०,०००

५३.७० समुदायमा आधा�रत �सुित गृह २,००,०००

५३.७१ अित िवप� न वग�का लािग बा�ा पालन काय��म उपभो�ा सिमित ७,५०,०००

५३.७२ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित १२,०४,५००

५३.७३ शि�खोला कुलो िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५३.७४ �ी बगरखोला तटब�ध उपभो�ा सिमित ६,६०,०००

५३.७५ �ी मेलिमलाप टोल िवकास सं�था ७०,०००

५३.७६ �ी वडा नं २ भूिमगत बो�रङ उपभो�ा सिमित ४,९५,०००

५३.७७ �मृितनगर टोल सुधार सिमित १५,००,०००

५३.७८ अजय म�ल ८०,०००

५४ जिटल संरचना िनमा�ण : 

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

गो भौ न कामको िववरण भु�ानी रकम

३।०७८।३।२४ कछडीय टोल जानेबाटोमा कालोप�े सडक िनमा�ण १४४७५००।

२।०७८।३।२४ �या�पस रोडमा अ�फा�ट िपच सडक २८९५०००।

५५ औषधी ख�रद : 

औषधी ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ को उप िनयम १।क। मा िवसलाख स�मको औषधी ज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको पि�कमा सुचना �कासशन गरी तोकेको िवि� मु�यमा सोझै ख�रद
गन� सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले ख�रद िनयमावलीले तोकेको �कृया नअपनाई पटक पटक गरी दरभाउप� �लई � ३०९९६१७। को औषधी ख�रद गरेको छ । कानुनको पालना गरी ख�रद गनु�पद�छ ।

५६ हेभी इ��वपमे�टको �योग : 
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हेभी इ��वपमे�टको �योग — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता
हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर
लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई नगरपा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन ।

५७ 942 २०७८-३-२२ सुचन तथ स�देश �सारण : 

सुचना �सारण : िनजगढ नगरपा�लका काया�लयको गितिव�ध स�ब�धी सुचना स�देश तथा गितिव�ध सामुदाियक रेिडयो म�ये तराई ९४।४ मेघाहज�ले उ�पादन तथा �सारण गरेकोमा समानताका लािग संचार संजाल कलंक�को िवल
पेश गरी � १५००००। भु�ानी िदएको छ । सुचना स�देश तथा गितिव�ध �ासरण गन� रेिडयो म�ये तराइको िबल पेश ह�नु पन�मा समानताका लािग संचार संजाल कलंक�को िबल पेश गरी � १५००००।खच� लेखेकोले सुचना तथा
स�देश �शारणको लािग गरेको स�झौता र �सारण गरेको िमित सिहत �सारण गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

१५०,०००

५८ जो�खम भ�ा : 
जो�खम भ�ा : कोरोना भइरस किभड १९ को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को दफा ८ मा जो�खम भ�ा उपल�ध गराइने उ�ेख छ । सं�मणको शंका लािग आइसोलेसनमा
रा�खएका वा सं�मण पु�ी भई उपचारमा रहेका िवरामीह�को उपचारमा ��य� संल� जन�� तथा सं�मणको शंका�पद तथा पु�ी भएका िबरामको नमुना संकलन गन� जनश��लाइ नेपाल सरकारले तोकेकेो शु� तलव �केलको शत
�ितशत र कोिभड १९ को िनय��णमा आइसोलेसन क�मा सं�िमत िवरामीह�को उपचारमा अ�पंङतीमा खटीने �वा��य कम� ,सुर�ाकम�, सरसफाइ गन� कम�चारी, सवारी चालक तथा अ�य कम�चारीह�लाइ तोके अनुसारको
जो�खम भ�ा िदन सकने उ�ेख गरेको छ। यस नगरपा�लकाको काय�पा�लकाको िमित २०७८।२।२५ गते बसेको बैठकले िव�व�यापी फैलीयको कोिभड १९ बाट स�मण भइ आइसोलेसन क�मा सं�िमत िवरामीह�को उपचारमा
अ��सजन औषधी तथा अ�य सामा�ीह�को �यव�थापन जनताको घरदलैोमा गइ सं�िमत िवरामीको परी�ण गन� �वा��य कम� कम�चारीह�को साथै सो काय� तथा स�व�धीत अ�य अ�याव�यक �यव�थापक�य काय�मा आव�यक
सहयोग सम�वय सह�जकरण तथा नेतृ�व काय�मा अहोरात खटीने �शासिनक कम�चारीह�लाइ �ो�साहन �व�प बिढमा दइुसय �ितशत स�म जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने िनण�य गरेकोमा कुन िमित दे�ख जो�खम भ�ा �लने उ�ेख
गरेको छैन । पा�लकाले जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेशको प�र�धिभ� रिह जो�खम भ�ा पाउने िनण�य गनु�पन�मा सो भ�दा बढी दईुसय �ितशत भ�ा िदने िनण�य गरी � १७१३५७०। जो�खम भ�ा िविभ� २७ जना कम�चारीह�लाई
िवतरण गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �

१,७१३,५७०

५९ िवमा अनुदान : 

िवमा अनुदान : संघीय सरकारको बजेट तथा नीित काय��मा कृिष उ�पादन तथा उ�पादक�व बढाउनको लािग कृिष वाली तथा पशुको िवमा गन� िकसानलाइ �ो�साहन गन� िवमामा अनुदान िदने गरी बजेट तथा काय��म �वीकृत गरेको
छ । संघको �वीकृत काय��म अनुसार कृिष वाली तथा पशुको िवमा गरे वापत ला�े �ीमीयम रकमको ७५ �ितशत संघीय सरकारले अनुदान िदद ैआएकोमा पा�लकाले िकसानले िवमा गरे वापत ितरेको २५ �ितशत रकममा १२.५
�ितशत िवमामा अनुदान िदने गरी काय��म �वीकृत गरी यो वष� यस पा�लकामा केरा खेती िवमा गरेको िकसानलाई िवमा वापत � १० लाख अनुदान िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले संघीय सरकारले िवमा गरे वापतअनुदान िदद ैआएको
िवमा रकममा बजेट िविनयोजन गरी एउटै काय��ममा संघीय सरकारले र �थािनय सरकारले अनुदान िदने गरी बजेट िविनयोजन गरी खच� ले�नु िनयमस�मत नदे�खएकोले निबन तथा दीघ�का�लन काय��ममा दोहोरो नपन� गरी बजेट
िविनयोजन गरी खच� गनु�पद�छ ।

६० आ�थ�क वष�को अ�तमा पे�क� : 
आ�थ�क वष�को अ�तमा पे�क� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ मा कुनै �यि� वा सं�थाले सरकारी कामको लािग पे�क� �लनु पदा� कुन कामको लािग के कित रकम चािहने हो �यसको
यक�न िववरण खुलाइ िनवेदन िदनु पन� उ�ेख छ । पे�क� �लनेले आ�थ�क वष� िभ� काम स�प� गन� गरी समयमा िनवेदन िदइ पे�क� रकम माग गरी काम स�प� गरी िनयम अनुसार फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा काय��म
संचालनको लािग आ�थ�क वष�को अ�तमा पे�क� रकम माग गन� र सो आ�थ�क वष�मा फ�य�ट नगरी पे�क� बाँक� रहेको दे�खयो। आ�थ�क वष�को अ�तमा काय��म स�प� गरी फरफाक गन�पन�मा काया�लयले पे�क� िदने गरेकोले पे�क� िदने
काय� सुधार ह�न पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np28 of 30

पेशक� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम काय��मको िववरण पे�क� रकम

९७०।०७८।३।२४ यगुल िकशोर �संह पशुमा िनशु�क गभा�धारण परी�ण १०००००।

९७४।०७८।३।२४ �रिनचा भ�डारी बाली महमारी रोकथाम िनय��ण ५००००।

८९९।०७८।३।२० यगुल िकशोर �संह बह��ेि�य पोषण काय��म ६५००००।

९५२।०७८।३।२३ यगुल िकशोर �संह पशु सेवा स�व�धी काय��म २०००००।

८६७।०७८।३।१७ भगतवती �रमाल मिहला नेतृ�व िवकास १५००००।

६१ नाफामुलक सं�थालाई अनुदान : 

नाफमुलक सं�थालाई अनुदान : सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ ।
जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो
वष� देहायअनुसारका िन�न नाफामूलक सं�थाको काया�लयको उपकरण ख�रदको लािग � १८९८२९५।अनुदान उपल�ध गराएको छन।तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत छैन

गो भौ न अनुदान पाउने सं�थाको नाम अनुदान रकम

७००।०७८।१।२६ �संगौला द�ुध सहकारी सं�था �ल ४९८२९५।

९४७।०७८।३।२३ बागदेव द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल ७०००००।

१०४१।३।३० िनजगढ मिहला बचत ऋण सहकारी सं�था ७०००००।

६२ अनुदान : 

अनुदान : नगरपा�लका र के य ु िड अ�या�नीक ए�ड भम� िवच दवु ैप�ले �लजमा �लएको ज�गामा �ांगा�रक मल उ�पादनको गन� िमित २०७७।११।१९ मा स�झौता भएको छ । पा�लकाले �ांगा�रक मल उ�पादन गन�को लािग �
७०००००।अनुदान िदएको छ ।स�झौतामा दवु ैप�ले �लजमा �लएको ज�गाबाट उ�पादन ह�ने �ांगा�रक मलको �ित के�ज � २५ कायम गन� र उ�पादन तथा िवतरण िववरण राखनु पन� र ��येक ६ मिहनामा कारोबार र ि�याकलापको
जानकारी नगरपा�लकालाई गराउनु पन� आ�दानी गरेको रकमबाट सबै रकम कटाइ बाँक� रकमको ५१ �ितशत ह�ने रकम नगरपा�लकालाइ बुझाउने स�झौतामा उ�ेख गरेको छ । स�झौता अनुसार के य ुिड अ�या�िनक ए�ड भिम�ले
क�पो� मल उ�पादन गरी िव�� गरे नगरेको अनुगमन गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

६३ अ�य भ�ा : 
अ�य भ�ा :अथ� म��ालय काय�संचालन िनद�िशका २०७७ को प�र�छेद सातमा वठैक भ�ाको मापद�ड तोकेको छ । उ� मापद�डमा वठैक काय�लय समय अिघ वा पिछ वसेको ह�नु पन� एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी
कम�चारी मा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान नगन� काननु अनुसार गठन भएका सिमितह�को बैठकको लािग मा� भ�ा िदने उ�ेख गरेको छ ।पा�लकाले कम�चारीको पदपुित� सिमितको लािग अ�त�रबाता�मा बसेको भिन २०७७।११।६ मा
एकै िदन ८ पटक वठैक बसेको भिन � १६२२००।भ�ा खच� लेखेकोले काय� संचालन िनद�िशका िवपरीत भ�ा खच� लेखेकोमा कर कटटा गरी � १३७८७०। खच� लेखेको िनमयस�मत नदे�खएको �

१३७,८७०

६४ खेलकुद सामा�ी िवतरण : 

खेलकुद साम�ी ख�रद गरी िवतरण : �ठानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ।१। मा नगरपा�लकाे आफनो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको लािग आव�धक बािष�क रणनीितगत िवषय �े�गत िवषय �े�गत म�यका�लन
तथा दीघ�का�लन िवकास योजना बानाइ काया��वयन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाकले सभाबाट �वीकृत िविभ� आयोजनाह� म�ये खेलकुद काय��ममा वजेट िविनयोजन ग�र काय�पा�लकाको िनण�यबाट खेलकुद सं�थालाई खेलकुद
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समा�ी ख�रदमा अनुदान िदने गरेको छ । पा�लकामा बारा �ज�ा ते�वा�दो काय� सिमितले ते�वा�दो सामा�ी ख�रदको लािग माग गरेकोमा ते�वा�दो हाउस �ा �ल लाइ � १७८७८७३। ते�वा�दो खेलकुदका िविभ� सामा�ी ख�रद गरी
खच� लेखेको छ । खेलकुद सं�थालाई अनुदान िदने स�व�धमा पा�लकाबाट खच�को मापद�ड तयार नगरी काय�पा�लकाको िनण�यबाट अनुदान खच� ले�ने गरेको छ।नगरपा�लकामा कुनै सं�थाले माग गरेको आधारमा एउटै सं�थालाइ �
१७८७८७३।खेलकुद सामा�ी ख�रद गरी िवतरण गनु� िनयमस�मत नदे�खएकोले अनुदान िवतरणको मापद�ड तयार गरी खच� ले�नु कानुन स�मत ह�ने भएकाले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।

६५ अनुगमन तथा स�परी�ण :

यस वष� िन� नानुसारका बे�जुह� फ�य�ट भएका छन् :

�.सं. आ.व. बे�जु दफा फ�य�टको बेहोरा फ�य�ट रकम

१ २०७६।७७ ७५ उ�म लािमछाने पे�क� फ�य�ट २९८०००

२ २०७६।७७ ७५ नवल िकशोर िम� पे�क� फ�य�ट ७५०००

३ २०७६।७७ ७५ रिवन िघिमरे पे�क� फ�य�ट २९००००

४ २०७६।७७ ७५ रिवन िघिमरे पे�क� फ�य�ट २०००००

५ २०७६।७७ ७५ रोजी �े� ठ पे�क� प�य�ट १०००००

६ २०७६।७७ ७५ िवरभ� लामाको पे�क� फ�य�ट ५००००

७ २०७६।७७ ७५ ितम��सना िव�डस�को पे�क� फ�य�ट ९०००००

८ २०७६।७७ ७५ नेशनल फायर सेफ �ा.�ल. पे�क� फ�य�ट ११६६०००

९ २०७६।७७ ७५ कछिडय था� सं�हालय २५०००००

१० २०७६।७७ ३२ �देश सरकार अनुदान िफता� ४४७१५४५

११ २०७५।७६ कृ�ण कुमार खुलालबाट असुल ५९४०

ज�मा ९७८८२८५।

६६ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित :

यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ ।

गत वष� स�मको बे�जु यो वष� स�परी�ण गरेको बे�जु यो वष� कायम बे�जु स�परी�णबाट कायम बे�जु अ�ाव�धक बाँक� बे�जु

२०७३०१००० ९७८८२८३ १७६५११५६० ० ३७४०२४२७७
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